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"A politico edema proticoda pelo Governo merece particular registro. 

Desde os primeiros dias dcclarei que ela deveria ser construtivo, progm6tico, 
responsovel e ecumenica. 

A essas diretrizes de conduta, oiuntei que as prioridades para o 
a~fio diplom6tica se orientoriam com vistas a expansao economica 

e oo progresso social do Pais, s'alientando as responsabilidades especiais do 
nosso relacionamento com as na~oes vizinhas de aquem e de olem-mar. 

Essa oriento~oo e esse programa tern sido cumpridos com exa~ao. 
No Continente, refor~amos os lo~os que nos unem as demais na~oes, para 

o que mantive, inclusive, cantatas pessoais com Chefes de Estado americanos. 

Com rela~oo a nossos vizinhos ahicanos, adotamos uma posi~ao de ativa 
compreensao dos legitimos deseios das na~oes que ospiravam a 

independencia, buscando o fim do era colonial no Africa. 

Sobre a base de compromissos inequivocos de respeito mutua e nao-ingerencio, 
estabelecemos rela~5es diplomaticas com a Republica Popular do Chino, 

pais com o qual j6 iniciamos promissor intercambio no plano comerciol. 

Tombem rnstituimos rela~5es diplom6ticos com todos os poises 6rabes, 
e com eles desenvolvemos uteis programas de coopera~ao economica. 

Por outro lado, adotamos posi~oes explicitos quanto a situa~oo 
no Oriente Medio, declarando-nos contraries a ocupa~ao territorial pelo 

for~a e prestondo nosso apoio oos reclamos ·do povo palestino, no sentido 
· do outodetermina~oo e de suo soberania. Assim fozendo, 

fundamo-nos no melhor do tradi~ao diplom6tica brasileira e nos 
precedentes de nossa posi~ao original sobre o ossunto. 

Sem sombro de duvida, nossa diplomacio vern prestando concurso opreci6vel 
o consecu~oo dos objetivos de desenvolvimento, alem de projetar o Brasil, no 

exterior, de maneiro morcadomente positiva, como interlocutor 
valido dos no~oes mois influentes no condu~ao dos problemas 

- cruciais do memento." 

Ernesto Geisel, "Mensogem ao Congresso Nocional, 
1975, lntrodu~oo." 
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sintese 
1. 0 Presidente [rncsto Geisel, no Mensagem 
de 1.0 de mor~o de 1975, ao Congresso Nocional, 
faz urn exame das rcclizo~oes do Govomo, no pri
meiro ana de seu mandata, e aprescnta umo pro
je~oo para o futuro dos esfor~os empreendidos 
ou ploneiados dentro de uma filosofia politico 
odequada ao Brasil "no mundo, tao intranqi.iilo 
e incerto, de nossos dias". Afirma o Prcsidente 
que o diplomacio brosileira de hoie encora o di
nomismo das rela~oes internocionois nao como 
fonte de perplexidcdes, mas como uma soma de 
coincidencias, convergi'mcios e contradi~oes de in
teresses de Estados que deve ser explorada de 
forma progmcltica e responsavel, dentro de uma 
perspective ecumcnica. Sublinha ainda que "a 
novo realidade nacional - fruto indiscutivel de 
umo obro revolucionaria que o Governo continua
r6 com denodo a impulsionor - requer atuo~ao 
coda vez mais ogil e conseqiiente do diploma
cia". pag. 7 

2. A Novo lei de Comercio Americana 
de 1974 surpreendeu a America latina por 

suas v6rios clausulas restritivas as 
tronsa~oes comerciois entre os poises em 

desenvolvimento e os Estados Unidos. 
A lei foi discutida no Conselho 

Permanente do Organiza~oo dos Estados 
Americanos, por iniciativa dos Delega~oes do 

Colombia, Equodor e Venezuela. 0 Presidente 
venezuelono, em carto oo Presidente 

Geisel, ve a lei contradit6rio com o Novo 
Dialogo proposto em Tlatelolco .e 
incompotfvel com os compromissos 

assumidos no Carta do OEA. 
A posi~oo do Brasil e definida no resposta de 

Geisel a Andres Perez, no pronunciamento 
do representante brasileiro no Conselho 

Permonente do OEA, e em comunicodo 
oficiol do ltamaroty. pog. 13 

3. No lan~omento do I Semina rio International 
sobre lnvestimentos no. Brasil, o Chanceler Azere
do do Silveira acentua que esse encontro podera 
ser o cotolisador de novos investimt:.l!os no Pais 
e veiculo de porticipo~Cio crescenta do Brasil 
numo coopero~Cio internacionol fortalecido. Mar
coda para maio em Salzburg e promovido pela 
Associo~ao Nacionol dos Fobricantes de Veiculos 
Automotores, o Seminario pora em relevo o ex· 
cepcionol desempenho economico do Brasil nos 

ultimos OOOS e 0 que Se preve para OS 

anos vindouros. Silveira garante total opoio 
do ltamaraty ao Semincirio e destaco a 
ocolhida que o Governo brasilei:o do. o empresa 
estrangeiro como fator importonte de 
transferencia de poupon~a, 1ecnologia, 
copocidade gerencial, abertura de mercodos e 
diversifica~iio de exporto~ces. p6g. 33 
4. Bases e conceitos de politico externa e, em 
especial, a politico exterior do Govcrno Geisel 
sao temos do aula proferida par Azeredo do 
Silveira no Universidade Federal de Pernambuco. 
0 Chonceler aponto seguron~a nacional, manu
ten~ao do paz e desenvolvimento economico-sociol 
como obietivos permonentes do politico externo, 
lembrando, porem, a dificuldode em olcan~6-los 
no atual m:.mdo em crise. A politico externo bro
sileiro - necessariomente inovadoro -- e resumida 
nos conceitos de pragmntismo, responsabilidadt! 
e ecumenismo. Silveira onalisa as relo~oes do 
Brasil com Estados Unidos, Uniao Sovietica e Re
publica Popular do China, olt~m de problemas do 
Oriente Media e dos poises em desenvolvimen
to. pcig. 37 
5. 0 Dia lnternacional para a Elimina~oo 
do Discrimino~ao Racial foi comemorado 
no ltamoraty com umo cerimonia solene 
promovido pelo Govemo brosileiro, no qual 
falarom o Chanceler Azeredo do Silveira e o 
Presidente do Cornaro dos Deputados, Celio Borja. 
Silveira lembrou que a forma~Cio nocional do 
Brasil reolizou-se a bose do nega~ao sistematica 
dos diferen~os de cor. Celio Borja assinolou que 
o Brasil e uma democrocia etnico, onde a 
discrimina~ao racial esta proibido no Constitui~ao 
e definida em lei como conduto punivel. pag. 51 
6. A visito oo Brasil do Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros do Coveite, Xeque Soboh AI Ahmed 
AI Jaber AI Sabah, olt~m de favorecer um di6logo 
mais direto entre os dois poises sobre problemas 
mundiois, como a paz, a questoo do Oriente Medio 
e o economic internacional, visou um estreita
mento de rela~oes diplomaticas, economicas e 
comerciois. Nesse sentido, os dois Govemos de
cidiram trocar, em futuro proximo, Embaixodores 
residentes; estudarom a cria~oo de umo compo
nhio binacionol de investimentos; e assinarom um 
Acordo de coopera~Cio economico e uma Declara
~Cio Conjunto. pag. 59 
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presidente 
rec1firma ao congresso 

Dap::i~:~~~: o pragr11atisn1o responsavei 
na instalo~oo da Oitava Legi::.iotura, em 1.0 de mar~o. d~ 1975 

"A politico externa do Brasil, coerente com as 
trodi~oes do Pais e animoda pelo espirito que 
preside as realizo~oes, no plano inferno, dos Go
vernos do Revolu~oo, guia-se pelos mognos obje
tivos nacionais do Desenvolvimento e do Seguran
~a. No condu~ao de sua politico externa, o 
Governo brasileiro tern observado fielmente os 
principios eticos que sempre o inspiro1·om e, ao 
mesmo tempo, tern preservodo sua liberdade de 
estolha dos meios e metodos de a~ao diplom6tica. 

A diplomacia brasileira de hoje considera o dina
mismo do conjuntura internacional noo como 
fonte de perplexidades conducentes a ina~Cio, mas 
como uma somat6ria de coincidencias, conver
gencies e contradi~Oes de interesses estatais que 
deve ser exploroda de maneira pragm6tica e res
ponsovel, dentro de uma perspective ecumenica. 

A nova realidade national - fruto indiscutivel 
de uma obra revolucionoria que o Governo con
tinuaro com denodo a impulsionar - requer otua
sao cado vez mais 6gil e consequente do diplo
macio. 
Como pais amodurecido e consciente de suo in
ser~oo hist6rica, o Brasil acompanhou otenta
mente a evolu~ao, por vezes dram6tica, do vida 
internocionol nos ultimos doze meses e noo dei
xou de prestor sua contribui~ao para o encomi
nhomento dos principais problemas mundiais. 0 
processo de distensao ou, mais precisamente, a 
detente. entre as grandes potencies sofreu avon-

~03 e recuos, que evidenciaram sua natureza 
ombigua e voco~Cio contradit6rio. Ao mesmo 
tempo que se monteve certa atmosfera de diu
logo, permonecerom em aberto os focos de tensao 
e a corrido de armamentos nucleores, entre os 
poises mais poderosos, foi s6 aporentemente dis
ciplinodo, mantendo-se em alto dinomismo. 

A economic internocionol conheceu dios dificeis 
e mesmo criticos. Os poises em desenvolvimento, 
entre eles o Brasil, viram os esfor~os de seus 
povos para otingir melhores podri>es de vida 
grondemente dificultados pela deterioro~oo do 
panorama economico mundiol, que se vern coroc
terizando pela perturba~fio do sistema monetorio 
internocioilol, r6pido encorecimento das mate
rios-primas e outros insumos basicos, inclusive 
petr6leo e seus derivodos, crescente falta de li
quidez internacional, novo ondo de protecionis
mo comercial, a concomitante, mas paradoxa!, 
acelero~ao do ritmo do infla~ao mundial e gene
ralizo~oo do cstagno~oo economica, em escala 
planetaria. 

Tern o Brasil, o despeito do presente clima eco
nomico internocional, vencido os obstaculos an
tepostos a seu cominho e hoje desfruta, no plano 
externo, de uma proje~Cio acrescida, pela qual 
deve o Governo velar. 0 Brasil de hoje esto pre
porodo poru enfrentar os desafios do mut6vel 
conjuntura internocional, e para fazer, quando 
necessaria, as op~oes indispens6veis. 
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0 Brasil tem uma poHtico ecumen!co, voltada 
poro todos o:: quodran:cs do globo. 
Esso otiiude abcrta n6.o o impGde de dar csp:'cietl 
enfosc co re!acionamen1o com as ra~f·os-irmas 
d? aqu&m r. a\em-mar, convencir!o tan·,iJ~m o Go
verne de que, obielivomente, seus prL'pSsitos de
vem .:;cr demons1 rados, sobrctudo, ern nos sa pr6-
pria circu;wizinhan~o. 

A~ rc•;a~ocs de Brasil com a Amerir:a Lc1ina de
senvolverarn-se, durar:te os ultimos d(m~ meses, 
numa otrrosfera de crescente er.temlimenio e 
cordiol!du:le. Nos encor.tros montidos em nivel 
presider.ciGl, corn os Chefes de Estaclo do Bolivia. 
Chi!e, Costa Rico, Mexico, Puraguai e Uruguai: 
houve oportunidode de rea!~ar a prioridode que 
necessariomente o Brasil atribui a convivencio 
fraternal com os poises lctino-omericonos, e ex
pressor os propositos· brasi!eiros de coopera~ao 
hormonicu. 0 Brasil nao olimenta ambi~i.ies de 
hegemonic, mas, pelo contrario, deseja omp!iar 
0 cnlaboro~oo eficaz e solidaria entre as noroes
irmiis do regiao. Entende o Governo brasileiro 
que os esfor~os de coopera~ao entre os poises 
latino-americonos se fazem ainda mois necess6-
rios, no medida em que se deterioram as condi
~oes do economic mundial e que meclidus co
merciais protecionistas ou discriminat6rias sao 
odotodas por muitas dos grandes na~6es indus
triais. 0 Governo vern buscondo com determina
~ao e seriedade criar, no plano regional, condi
~oes para uma colaboro~ao ampla e mutuamente 
proveitosa em todos os setores de atividade, in
clusive no oproveitomento de recursos naturais. 
Exemplos dos esfor~os i6 empreendidos sao os 
ocordos firmados com o Paraguai sabre a cons
tru~oo do represa de ltaipu, com o Bolivia sobre 
o estabelecimcnto de um polo industrial e apro
veitamento do gas boliviano, e com o Uruguai 
sabre o desenvolvimento coniunto do regiao do 
lagoa Mirim. 
Com os Estados Unidos da America mantiveram
se, e foram fortalecidos, os trodicionais la~os de 
amizade e intercombio. 0 Governo brasileiro, 
coerente com as linhas gerais de sua politico ex
terna, procurou explorer as faixas de coinciden
cia entre suas posi~oes e as norte-americanas, 
ao mesmo tempo que tratou, na medido do pos
slvel, oc buswr solu~oes satisfat6rias para as 
areas de controversia. Os problemas que subsis
tem, principalmente na esfera comercial, o Brasil 
encaro-os com seriedade, mas com sensa de pers
pective, c:onsciente que est6 de seus interesses 
e de que pratica uma politico s6bria e reolista, 
do qual esta excluido o fatolismo dos olinhamen-
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tos outom:':ticos ou aprioristicos. Nos mementos 
oportunos, nos rela~oes biloterais e nos foros 
opropriodos, todo o cvidcdo foi exercitado pat·o 
monibstar c preocupa~0o brasi!ciro cor11 a ochi· 
~ao, par pane do Governo norte-americana, de 
certas prc.ticns co:nerciais, scja em rm.ao de de
cisiies ccl hot, sejo por mcio do adr~:io de lels 
intcrnas. Preocupa, sobretudo, que o multiplicu
~ao de medidos restritivas, diretamt:nte preiudi
ciais ao com~rcio cn1 re as duos no~fes, venhCl 
a diluir, inclusive no opinii'io pub!iw, os funda-· 
mentes do relac.ionnmento entre elas. 
0 ogravomento do coniuntura econom;co-financei
ra mundial determinou atividade redobroda para 
garantir acesso dos produtos de nossu exporto~ao 
aos mercados dos poises industrializados; obrir 
novas mercodos de expcrto~i.io, que possam ab
sorver uma gama crescentemente diversificodo 
de produtos que o Brasil vcnde ao exterior; esta
belecer Clrranios cooperatives quer puramente fi
nanceiros, quer sobre inves1imentos de grande 
porte; e assegurar o fcrnecimento continuado dos 
moterias-primas, especialmente o petr61eo, indis
pensaveis ao crescimento do economia nacional. 
No plano dos relaroes hemisfericas, o sistema 
interarnericano sobrevive, utilmente, estando vu
rios poises interessados em reestrutura-lo, para 
o que a OEA criou uma comissao que examina os 
instrumentos juridicos fundamcntois do sistema 
e no qual fororn propostos novas conven~oes, in
clusive uma em que se reflete boo porte do con
ceito brasileiro de seguran~a economica coletiva 
para o desenvolvimcnto. Alem de sua ConferenC:a 
anual de praxe, a organiza~ao regional auspiciou 
uma Reuniao de Consulta de Ministros de Rela
~oes Exteriores para considerar a revogo~ao das 
san~oes oplicados a um Estado-Membro suspenso, 
com resuftado negativo. Os 6rgaos permanentes 
prosseguiram suas disc:retas tcrefas no campo 
economico e cultural. 
0 Governo brasileiro procurou, ainda, oprofundor 
os possibilidades de coopero~ao, dondo conse
qiiencia o iniciotiva do chamado "novo dialogo", 
ao impulsicnar a cria~ao de grupos para estudar 
os problemas do transfen1ncia de tecnologia e 
do comportomento das empresas tronsnacionais. 
Quanto as questoes de seguron~o continental, 0 
Brasil defendeu firmemente o principia do auto
determina~fio e a exigencia de que o compromis
so de noo-interven~oo nos assuntos internos de 
outros poises permane~o o bose irrecusovel para 
o convivio hemisferico. 
A Presidencia do Republica, no inicio do atual 
mandoto, determinou fosse prestado aten~oo 
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prioritciria as rela~oes do. Brasil com as na~oes 
ofriconos. Dentro desta orienta~Cio, o Governo 
empenhou-se numu revigorada politico de aproxi
rna~ao tonto com os poises independentes, quanto 
com os territories niio outonomos do continente 
ofricano. Essa politico, inspirada no principia do 
outodetermina~ao, contem um elemento etico fun
damental: o repudio a todas as formas de colo
nialismo e a odiosa pr;itica do discrimina~ao 
racial c do "apartefsmo". 
0 Brasil reconheceu, em 18 de julho, a indepen
dencia de Guine-Bissau, primeiro Na~ao soberana 
de lingua portuguese a surgir desde nossa inde
pendencia, hci 153 anos. A atitude brasileira con
tribuiu para opressar o processo de descoloniza
~Cio nao so do povo guineense, mas tambem de 
outros territories ainda niio-autonomos. Em se
tembro, foi criada a Embaixada do Brasil em Gui
ne-Bissau, com sede em sua capital. No mesma 
linha de estreitomento clas relo~oes com a Africa, 
foram criodas, com bose no sistema do cumula
tividade, as Missoes diplomciticas brasilciras no 
Gobiio, Serra Leoa, Mauricio e Republica do Guine, 
num desejo de aumentar a intera~oo no area bi
lateral. A eleva~oo do lega~ao do Brasil em Pre
toria ao nivel de Embaixada foi feita apenas por 
rnotivos de ordem odministrativa inferno, uma vez 
que aquela primeira categoria de Missoo diplo
m6tica foi extinta por decreta do Poder Executi
ve. 
Em novembro, o Chanceler brasileiro visitou o 
Senegal, oportunidade em que reafirmou a posi
~oo brasileira quanto a questoo do descoloniza
~00, preconizando a independencia plena e ine
quivoca, a integridade territorial e o livre 
desenvolvimento economico e cultural dos novos 
Estaclos. Durante a sua permanencia em Dacar, 
reuniu-se com todos os Chefes de Missoes diplo
m6ticas brasileiras no Africa, numa conferencia 
em que foram analisadas as perspectivas das re
la~oes entre o Brasil e a Africa subsa6rica. 
Nos dias subsequentes, viajou a Dar-es-Salaam, 
Kinshasa e luanda Missoo brasileira que se en
trevistou com os lideres dos movimentos de li
berta~oo nacional de Angola e Mo~ambique, fu
turos governantes dos Estados que estoo por 
formar-se. Referida Missao assegurou, a seus in
terlocutores, o prop6sito das outoridades brasi
leiras de manter estreita colabora~oo baseada 
em la~os hist6ricos e aspira~oes comuns e no 
estrito respeito oos principios de igualdade so
berona e do noo-interven~ao. Nesse particular, o 
Brasil est6 empenhado em dispensar as futuros 
no~oes, a rnedida que ascendam a independencia, 

a coopera~ao e ossisHmcia que a elas interessar 
e for do nosso alcancc. 
Simultoneomenle, nus Na~6es Unidas, a Delego
~.So brasi!eira apoiou numerosas resolu~oes em 
materia de descolonizo~oo, notadamente quanto 
aos territories do Namibia e do Rodesiu. Partiu 
tombem do Delega~ao brosileira a iniciativa, 
aprovoda, que estabeleceu bases concretes para 
assislencio no wmpo economico, f;nanceiro e 
tecnico, por porte dos organismos espe~ia!izados 
do QNU aos territories jci indcpendentes do ad
ministra~oo portuguese e tambem aos que se 
torncnao independentes em breves meses. No 
ocosiao, cornprometeu-se o Brasil a proporcionor 
ajuda, no campo educacionol, a territories nao
autonomos. 
A par disso, as rela~oes entre Brasil e Portugal 
desenvolveram-se em clima de amizade, respeito 
mutuo e objetividade. Os vinculos hist6ricos que 
unem os dois poises permitiram, neste periodo, 
a manutcn~oo de urn dia!ogo proveitoso e franco 
sobre a ampla goma de interesses comuns. Coe
rente com as tradi~oes omistosos desse relocio-· 
namento, o Brasil foi o primeiro pais a reconhecer 
o Governo resultante das transforma~oes por que 
passou Portugal em 25 de abril. A diplomacia 
brasileira buscou conservar as rela~oes entre os 
dois poises num plano realista e benefico para 
ambos os partes e, com a acelera~ao do desco
loniza~ao dos territ6rios africanos, teve o cuidado 
de manter as novas autoridades ue lisboa cientes 
do posi~ao onticolonialista do Brasil e de sua 
contribui~ao positiva durante a fase de transi~oo 
que atravessam os territ6rios ate entoo sob ad
ministro~ao portuguese. 
Com rela~oo a inquietante situa~oo no Oriente 
Proximo, o Governo brasileiro adotou posi~oes 
explicitas e concordes com as melhores trodi~oes 
diplom6ticas do Pais, havendo reiterado sua opo
si~oo a amea~a ou uso do violencia nos rela~oes 
internocionais, inclusive a ocupa~ao de territ6rios 
pela for~a, e declarado seu opoio aos reclamos 
do povo palestine por seus legitimos direitos de 
outodetermina~oo e soberania, elementos que o 
Brasil reconhece como essenciais para umo paz 
iusta e duradoura no regioo. Durante OS ultimos 
doze meses registrou-se notcivel incremento das 
rela~oes com os pafses do Oriente Proximo, como 
testemunha a propria expansoo do presen~a di
plom6tica brasileira no regiao. 0 Brasil estabe
leceu rela~oes com os Estodos de Catar, Bahrain, 
Emirados Arabes Unidos e o Suttanato de Oma. 

Em setembro ultimo, a visita do saudoso Chonce
ler Omar AI Sakkaf, a segundo que fozia ao 
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Brasil em pour.o rrwis de urn ono, contribuiu pam 
estrciior ointb mais os la~os de amizrde entre 
o nosso Peds e o Reir.c do Ar6bio Souditc. Nc 
ocosiao, foi c(ida a Comissao Mista Coordena
dora Brosii-M6bia $audita, cuja prim~iro rou
niu':,, (;:TI niv0l rr.inisterio!, reolizou-se, em novem
bro, no capitol doqucle pofs, tendo-se chegadc a 
irnportcmtes entendirnentos, que cir.da seroo for
moli:zoclos, no terrene do coopera~ao econ6rniw, 
e:11 Loses de com?lementoridade e interesse re
cipro(;o. 
Do mesma forma, fortalecerorn-se <15 rela~oes 
com o Coveite. Em fins c!e julho, visitou o Brasil 
uma missiio de r,mpresarios e bonqueiros 6rabes, 
do quol fizerarn parte altos autoridodes coveitia
nos. A mesrna 111!ssfio ministerial brusileiro que 
foi a Jeddah e~teve no Coveite, or.de monteve 
entendirnentos com vistas ao estabelecimento de 
um prcgruma de coopero~ao economica, a !:.er 
pr oxi mamen le con cret iznd o. 
Foram tambern intensos e proffcuas as rcla~oes 
corn a t ibio, o I roque e a Argelia, sobretudo no 
terrene do petr61co, e com o Ubano, de onde se 
originarn tantas famflias brasileiras. Em oten~ao 
a convite argelino, o Governo brasileiro designou 
Missfio Especial, chefiada pelo Ministro dos Trans
partes, para ropresentci-lo nos solenidodes come
morativas do XX Aniverscirio do Revolu~oo de 
Primeiro de Novembro. 
0 Brasil tambern dinamizou suas relo~oes com os 
poises do Extrema-Oriente e Oceania. Com bose 
em comprornissos inequivocos de respeito reci
proco a soberonio e 0 integridade territorial, nao
agressao, nfio-interven~ao nos assuntos infernos 
de urn pais por parte do outro, iguoldode e van
togens mutuas, foram estabelecidas, em agosto, 
rela~oes diplomciticas com a Republica Popular 
do China, pais com que jci montinho o Brasil 
significative intercombio comerciol. Em novembro, 
foi crioda a Embaixada do Brasil em Pequim. 

0 Brasil recebeu, em setembro, a visita do Pri
meiro-Ministro do Japao, Senhor Kokuei Tanaka, 
o qual monteve proveitosos cntendimentos com 
o Chefe do Govemo brosileiro sobre diversos te
mos do otuulidode politico internocional e sobre 
os principois aspectos politicos e economicos dos 
rela~oes biloterois. No ocasioo do visito, forom 
assinodos importontes acordos sobre empreen
dimentos industriais para a exploro~ao do alu
minio no regioo omazonico e a produ~oo de polpo 
de popel no Espiri1o Santo. 
Medidos indicotivos do empenho do Governo bro
sileiro em dinamizar as relo~oes com os poises 
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os!aticc.s forum a reab~rtura da Embaixcda rlo 
Brasil em Jacartu, ern iunho, e, no mes seguinte, 
o cria~oo do Eml.wixado d0 Brasil em Daco. 
As rela~oes biloterois com os pais':!s da Europ.1 
Ocidentol caracteri:wrom-se pela omplic~6o dos 
areas de convergencia. Os diferentes pofse;s eu
ropeus porecem hoie ter melhor conhecimento e 
oprecia~oa do reolidode brasi!eira. r~os ultimos 
meses, o Govemo brosi!ei ro redobrou esforyos 
para evitar que medidas de restri~oo as impor
ta~ocs adotadas pela Cornunidade Economlco Eu
ropeio ou, a titulo individual, por poises do Eu
ropa Ocidentol, repercuiam, de forma negative, 
sobre us relo~oes comerciois com o Brasil. 
0 Gove:rno brasileiro procurou ocelerar o ritmo 
de seus contotos dip!omaticos e incrementar o 
intercornbio cornercial com os poises sociclis~as 
do Europa Oriental e com a Unioo Sovietica. £ 
politico brosUeiro, olem de incentivar as expor
ta~O(:S para o cirea sociolista, diversific6-los atm
ves do inclusao gradativa, na pauto cr:n{;rcial, 
de produtos manufoturadcs e semimc!i: f<:turo
dos. Concomitcmtemente, corn o objetivo l:e equi
librar o interc&mbio, em niveis mois altos e com 
estrutura de maiores alternativas, estoo spndo 
exominados os possibilidades de o Brasil adquirir, 
naquela cireo, equipomentos eletricos pesado:; e 
trilhos, para atender a setores priorit6rios do II 
Plano Nocionc! de Desenvolvimento. Em maio, 
foram elevodas o cotegoria de Embaixada as- Le
ga~oes do Brasil em Bucareste, SOfia e Budapeste. 

Nos No~oes Unidas e nos organismos internacic
nois especiolizados, pode o Brasil otuor desobri
gado de hipotecas politicos que frequentemente 
inibiom suo a~oo parlomentar. Conseqiientemente, 
ampliou-se nosso cireo de dicilogo internocional e, 
em geral, tiverom tronsito mois fcicil noque!es 
foros, as 1eses de interesse brosileiro. 
Acompanhcu-se com preocupo~ao o estogno~ao 
dos trabalhos dos 6rg6os multiloterois encorre
godos do problema do desarmomento, especial-

- mente do desormornento nuclear. lgualmente, 
considero-se inquietonte a incopocidode a'ie agora 
revelodo pelos 6rgoos politicos do comunidode in
ternocionol em resolver as situo~oes de tensao 
que perdurom em vcirios pontes do globe. Essos 
opreensoes sao oumentodas pelos esfor~os que 
visom a provocor mudan~as de posi~ao por porte 
dos poises, principolmente os em desenvolvimen
to, que ate hoje se negorom a oderir a instru
mentos ou medidos internocionois de fundo dis
criminot6rio, em areas de vonguorda tecnol6gica. 
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Consciente desscs problemas e de seus reflexes 
institucionais, o Brosil participou ativamente na 
coordena~ao das negocia~oes com vistas a pro
mo~ao da reforma do Carta das Na~oes Unidas, 
ideio que contou com a oposi~iio de quatro dos 
membros permanentcs do Conselho de Seguran~a, 
mas que foi sufragada pela grande rnaioria dos 
Estados-Membros do Organiza~ao mundiol. Ainda 
no ambito das Na~oes Unidas, o Brasil apresen
tou, em conjunto com a Argenlina, o Projeto de 
Tratado sabre Teledetec~ao de Recursos Naturals 
por meio de Tecnologia Espacial, que espera possa 
servir de base para as discussoes internacionais 
sabre essa importcnte otividade. 
Foi otivo a representa~ao nos grandes conferen
cias multilaterais, de car6ter normative, convo
cadas pelas Na~oes Unidos e que constituem urn 
dos aspectos mais dinamicos dos prcsentes es
for~os paru ordenar o convfvio internacional. 
As posi~oes defendidos no Conferencia Mundial 
do Populo~ao e no Ill Conferencia das Na~oes 
Unidas 5obre o Direilo do Mar foram objeto de 
cuidadoso prepara~ao, levoda a cabo por grupos 
de trabalho interministeriois especialmente con
vocados. 
A politico demogr6fica nacional pertence ao do
mfnio soberano do Governo potrio, que nao acei
tar6 que a mesma sofra interferencias externas, 
de car6ter oficial ou privado; o controle do na
talidode e decisiio do nucleo familiar, que nao 
deve sofrer interferencio governomental; o copa
cidode de recorrer a esse controle nao deve cons
tituir privilegio, cabendo ao Estado proporcionor 
informa~oes e meios as famflias de recursos re
duzidos que os aceitarem de boa mente. No cum-

primento dessa polftico, adotar-se-ao as medidos 
necess6rias para dirninuir as taxas de morta!i
dade no Pais, scbretudo a infantil; promover a 
integra~oo dos grupos sociais oinda marginalizo
dos; equilibrar cs crescimenlos regionois; incor
porar ao processo ccon6mico os grondes espa~os 
vozios do Pais e promover o crescimento harmo
nica dos setores urbana e rural. 
0 Plano Dernogr6fico Mundial de A~ao, oprovado 
pelo Conferencia, aplica-se as diferentes situa
~6es populocionois e nao se prop6e a extrapo!ar 
para determinados pafses ou 6reos geogrcificas 
solu~6es pr6prias de outras regi6es. 0 Plano, se 
contem, par um lado, imperfei~6es, caroctsriza
se, por outro, pela ausencia de metos quantitoti
vos e pelo cstimulo, existente, a pesquisa e ade
quada conceituat;ao do inter-rela~ao dinamica en
tre o desenvolvimento economico e a variavel 
demogr6fica. 
A Conferencia do Mar, cuja tarefa e elaboror a 
nova ordem publica c!os oceanos, nao conseguiu 
chegor, em sua sessao de Caracas, oo est6gio 
decis6rio. 0 exame das questoes do mar j6 atin
giu, entretanto, urn grau de amadurecimento que 
permite prever moior exito para 0 periodo de 
sessoes em Genebra, no corrente ana. 0 Brasil, 
que j6 atuou construtivamente em Genebra, con
tinuar6 a cooperar no busca de formulas que 
atendam oos interesses nacionais, que salvaguar
dem o mar d.e 200 milhas, ossegurando a sobe
ranio do pais costeiro para a plena utiliza~ao dos 
recursos do area incorporado a riqueza nacional 
e que possam, ao mesmo tempo, ser aceitas pela 
comunidade internacional, consolidando-se como 
normos de direito universalmente aceitas." 
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a arr1er~ca latina 
e a nova lei de 

Guatro do:umentos .doo a ~edida comercio dos eua 
do reo~oo de latrno-omenconos 

contra as restri~oes impastos por Washington 

o comunicado do itamara1y de 
10 de janeiro de 197 5 

A recente aprova~oo do lei de Reformo Comercial 
pelo Congresso dos Estodos Unidos do America 
dci oo Executive doquele pais os poderes neces
saries para engajar-se efetivamente nos Negocia
~oes Comerciois Multilaterais (NCM), do GATT, 
formalmente lan~adas no Reunioo Ministerial 
realizado em T6quio, em setembro de 1973, alem· 
de tra~ar normas que afetaroo a conduta dos 
rela~oes comerciois biloterais daquele pais. 

Dada a importancio do economic americana, a 
passagem do referido lei era condi~ao essencial 
ao inicio efetivo das NCM. 
0 gradual desmoronamento do sistema economt
co internacional estobelecido nos conferencias de 
Bretton Woods e de Havana - ogravado e acele
rado pelos acontecimentos ligados ao comercio 
do petr61eo - dci especial significo~ao as refe
ridas negocia~oes comerciais. Elas nao represen
tam apenas um novo esfor~o de liberaliza~ao do 
comercio mundial, tendente a coibir a generali
za~ao de prciticas protecionistas e seu conse
qiiente efeito depressive sobre a economic mun
diaJ. Para os poises em desenvolvimento, entre 
os qu"is o Brasil, representariam uma oportuni
dode para alterar as normas que tem regido as 
rela~oes economicas internacionais, as quais jci 

provaram estar inadoptadas a presente situa~ao 
economica do mundo e serem cloromente preju
diciais aque!es poises. 
Do ponto-de-visto brosileiro, umo ovalia~ao do 
sentido positive ou negative do lei de Reforma 
Comercial consiste, pais, em estimar ate que pen
to elo represento um mandata para promover a 
reformulo~oo das atuois estruturas de relociona
mento economico internocional - assegurando 
particulormente tratamento diferenciado e mais 
favorcivel aos poises em desenvolvimento· - ou 
a reafirma~ao de posi~oes tradicionais, tenden
tes a congelar a atual distribui~ao internacional 
de riqueza e de poder economico, inclusive atra
ves do defesa de industries que, nos poises mais 
desenvolvidos, tem perdido a vantagem compa
rativa de que antes gozavam (casas de texteis e 
cal~ados, par exemplo). 
Apenas ontem foi distribuido em Washington o 
texto definitive do nova lei, o que torna prema
ture umo opinioo cabal a respeito, mas as in· 
forma~oes preliminores de que dispomos fazem 
temer a existencia de clousulas r• stritivas, as 
quais, se confirmadas, prejudicaroo, falvez irre
mediavelmente, o objetivo mais amplo de tornar 
mais eqi.iitativas as estrufuras do comercio inter
nacional. · 
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a curta de p6rez 

Mirafiores, 7 de (!i1ero de 1975 

F.xcebntisirno Senor 
General hncsto Geisel, 
Presidemc de Ia Republica Federativa del Brasil, 
Brasilia 

En el telegrr·mo que envie el 4 de cnero de 
1975 ol Senor Presidentc del Ecuador, b an•J:>cio 
que me dirigirfa a los demas Jefes de EstoC:o o 
Jefes de Gobicrno lotinoamericanos con el pro
p6sitc de planteadcs Ia convcnienci•J de llevar al 
seno de la Organizaci6n de Estados f..m~ric;mos 
el grove problema creado a nuestro regi6n por el 
troto discl"iminatorio que establecc ia ley de Co
mercia, recientemenle promulgada por el Pre
sirlente de los Estados Unidos. 
Como es dP su conocirniento, en Ia V Reunion 
efectuado en Washington del 9 ol 11 de diciem
bre, de Ia Comisi6n Esp<!Ciol de Consu!tu y Nego
ciacion de Ia Orgonizoci6n de Estodos Americonos, 
se oprob6 por unonimidod uno declaraci6n en Ia 
cuol sc expresa Ia preocupaci6n cle los poise~ 
latinoamericonos "por los criterios restrictivos y 
discriminatorios contenidos en Ia Ley de Reformo 
Cornercial de 1974". En esa decloraci6n uncinime 
de nuestros representantes en Ia Comision Espe
cial, lucgo de precisar cuales son esos criterios 
restrictivos y discriminatorios que contiene el que 
para entonces era solo Proyecto de ley de Comer
cia de los Estados Unidos, se advierte lo siguiente: 
"La eventual sonci6r. de lo Ley con dichos criterios 
seria contraria o los compromises osumidos por 
los poises desorrollodos en lo UNCT AD y en el 
coso particular de los poises de America latina, 
serio odemas, incompatible con los compromises 
osumidos en lo Carta de Ia Orgonizoci6n de los 
Estodos Americanos, rotificado per todos los poi
ses miembros, que prohibe Ia oplicoci6n de me
didos coerci Iivas de carocter econ6mico en su 
urticulo 19, evitar medidos que tengon efectos 
odversos sabre el desarrollo econ6mico, en su 
articulo 34, impulsor lo integraci6n regional, en 
su articulo 40, estrechor Ia cooperaci6n hemisfe
rico, en el articulo 41 y osegurar un acceso justa 
y equitotivo y no discriminatorio o los mercodos 
en su articulo 37". 
"En visperas de Ia sonci6n de lo ley de Comercio, 
los poises lotinoomericonos dejan constoncia de 
su particular preocupaci6n por lo falto de una 
reocci6n concreto y positivo del Gobierno de los 
Estados Unidos a los planteomientos lntinoomeri-
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conos. Asimismo, monifieston que, de concretarse 
legislativamenie y de ap!icarse· en Ia practice los 
criterios ya obietedos, clio ofectoda no solo claros 
precepl os de Ia Carta de Ia. OEA y principios 
enunciodos por los Cancilleres omericanos en Tla-
1elolco, sino que padria conducir a Ia inopenm
cio dfl to::to del dicilogo y de los mecunismos del 
sistema encargodos de dar plena aplicaci6n o 
dichos principios". 
A pes'Jr de esta cordial i' elora advertcncia que 
nuestros rcprescnbntcs le hir:ieran ol Gobi~rno 
de los Estados Unidos, Ia ley fue promulgoda per 
el Presidente sin tamar en cuento las observacio .. 
nes hechas por nuestros poises. 
Co:no bien lo preciso Ia Comisi6n Especial de 
Consulta y Negociaci6n de Ia OEA (CECON) esio 
actitucl del Gobierno de los Estados Unidos es 
contradictorin con ol ofrecimienlo del Nuevo Dia
logo propuesto en Ia Conferencia de Tlatelolco, 
recibido con benepl6cito por los poises :.Jlinoome
riconos que propiciomos una relocion difcrcnte 
con los Estodos Unidos que coloque en terminos 
rocionolcs y efectivos las aspiracioncs de nuestros 
poises para obtener condiciones de intercombio 
comcrciol, econ6mico )' financiero dentro de un 
troto equilibrado y jvsto para nuestros recursos, 
moterios primos y para todos nuestros productos. 
Sin embargo, Ia oproboci6n y promulgoci6n de 
Ia ley de Comercio, que degrada o los terminos 
mas primitives las relociones econ6micos interna
cionales y destruye el espiritu y Ia letro de lo 
Carta de lo Orgonizaci6n de Estados Americonos, 
nos hoce ver que no se ho cumplido lo prometido 
en Tlatelolco. 
No creo que debemos reducirnos a formulor uno 
quejo. Per eso he pensado que sea conveniente 
proponer Ia discusi6n del grave asunto en el 
Consejo Permonente de lo OEA para !Ievario hasto 
uno reunion de Consulto de Ministros de Rela
ciones Exteriores. 
lo Orgonizaci6n de Estados Americanos con todos 
sus deficiencies y desoiustes es el Organismo del 

_ cual son signataries nuestros poises y los Estodos 
Unidos y es alii donde debemos y podemos exigir 
el cumplimiento del articulado de Ia Curta Cons
titutive, rotificoda y convertido en ley de Obli
gatorio cumplimiento por todos los poises que 
integramos Ia lnstituci6n lnteramericono, y vio
loda por lo ley que acaba de promulgorse. Creo 
de nuestro deber defender el sistema interomeri
cono y dorle nuevo vigor, debotir en su seno 
los problemas existentes y las relociones entre 
los dos Americas y no hacerlo fuero de ella 
como se nos ho propuesto por el Secretario de 
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Estado de los Estados Unidos, con los resultados 
ncastivos que estomos analizando, contribuyendo 
de csa mcnera a su mayor deterioro. 
Por estas razones ha considerado mi Gobierno, 
en apoyo de Ia decision adoptoda por el del 
Ecuador, que no es procedente asistir a Ia reunion 
convocada para marzo en Buenos Aires, puesto 
que este di6logo ha quedado interrurnpido al 
hacerse irnposib!e el cumplimiento de lo ofrecido 
por los Estados Unidos en Tlatelolco, adern6s de 
que en concepto de mi Gobierno resulta un error 
sacar estas discusiones del marco de Ia OEA 
para que se nos trate discriminatoriamente. 
No debe pasarse por alto que las normas obieto
das en Ia Ley de Comercio no solo constituyen 
ogresion directo a! Ecuador y a Venezuela, miem
bros de Ia OPEP, y una ofensa a Ia dignidad de 
las relaciones entre nuestros gobiernos y el de 
los Estados Unidos, sino 'que contiene dispositivos 
que amenazan todos los esfuerzos que hacemcis 
en Ia Region para contribuir a Ia correccion de 
los desequilibrios en el comercio internacional en 
perjuicio de nuestras materias primos y productos 
bcisicos. En efecto, esa ley pretende enervar Ia 
accion del Pacta Sub Regional Andino, el Acuerdo 
para Ia comercializacion del cafe, suscrito en 
Ciudad Guayana por los poises centroamericanos 
y Venezuela y, eventualmente, cualquier acuerdo 
que se realice en nuestros poises para Ia comer
cializaci6n de malerias primos en defense de 
sus precios justos. Entre otros, se pondr6 fin a 
Ia Organizacion lnternacional del Cafe constituida 
a iniciativa de los propios Estodos Unidos por los 
poises productores y consumidores del grana; 
pero que al sustraerse los Estados Unidos de Ia 
Organization, como lo estcin hacienda, queda sin 
Iugar a dudas involucrada en las normas discri
minatorias de su ley de Comercio. Y esta situa
tion demanda Ia accion urgente de nuestros poises 
para tratar de encontrar un desenlace positivo a 
las dificultades presentes. 

a resposta de geisel 

Brasilia, em 13 de janeiro de 1975 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Carlos Andres Perez, 
Presidente da Republica da Venezuela 

Senhor Presidente, 

Es una ambicion legitime que no es privotivo de 
un pais o de un gobierno. las imperfecciones tan 
graves de Ia economia mundiol que hoy se revelan 
de modo dramcitico no pueden corregirse con 
vista ol interes exclusivo de los poises industria
les desarrollados sino como resu!tado y sintesis 
que busque el equilibria y Ia equidad .en las rela
ciones con las naciones en de:-arrollo, cubierras 
por la denominaci6n general de Tercer Mundo. 
No se trata de emprender cruzados· hostiles ni 
contra los Estados Unidos ni contra ningun otro 
pais sino para intentar colocar los hechos, que 
son nuevas y no tiencn antecedentes semejontes 
en el pasado, ante uno nueva perspective y para 
lograr soluciones positives. 
No se me oculta, Senor Presidente, que Ia situa
ci6n mundial y Ia hemisfericc en particular revis
ten caracteristicas de gravedad. Por esto se hace 
mas necesaria nuestro accion dnntro de los cana
les institucionales, para discutir ajustes imagina
tivos, con ancilisis nuevos y sinceros, a una crisis 
en nuestros relaciones con los Estodos Unidos 
que puede afectarnos hondamente, dentro de un 
contexto de Ia politico mundial pleno de peligros. 

Espero, Senor Presidente, conocer sus opiniones 
sabre materia ton fundamental y ofrezco a usted 
Ia contribucion de mi Gobierno para un dicilogo 
sincere que nos identifique en prop6sitos comu
nes. Como Presidente de Venezuela estoy abierto 
y deseoso de mantener comunicaci6n fraternal y 
permanente con todos los gobiernos de America 
latina, para lo cual podemos usar los metcdos 
tradicionales de Ia comunicaci6n diplomcitica y 
los nuevas y mas expedites del di61ogo directo 
entre Jefes de Estado o de Gobierno. 
Con los sentimientos de mi alta estima y deferen
tia, lo saluda muy atentamente, 

Carlos An:lres Perez 
Presidente de Venezuela 

Tenho o honra de ocusar recebimento da carto 
de 7 de janeiro corrente, em que Vossa Excelencia, 
op6s expor a posi~ao de seu Governo com rela~ao 
a lei de Reforma Comercial recentemente posta 
em vigor pelos Estados Unidos do America, pro
poe seja a materia levoda a considera~ao do Con
selho Permanente da Organizo~ao dos Estados 
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Americanos e, eventualmente, de uma Reuniao 
de Consulta de Ministros das Rela~oes Exteriores. 

Ap6s haver determinado uma analise do mencio
nada lei - embora preliminar - pode o Govemo 
brasileiro identificar a existencia de clausulas que 
poderao prejudicar gravemente os poises em de
senvolvimento. Entre essas, Vossa Excelencia des
taco as m~didas retaliat6rias contra aqueles que 
participem de acordos ou entendimentos de expor
tadores de materias-priinas. Ao lado dessas, 
igualmente serios me parecem OS dispositivos So
bre direitos comperisat6rios e outras formas de 
prote~oo a certos industries omericonos, que re
presentom grove amea~o oos interesses brasilei
ros e lotino-omericonos. 
Por esso rozoo, esta meu Governo de ocordo em 
que o materia sejo levado a considero~Cio do Con
selho Permonente do Orgonizo~ao dos Estodos 
Americonos e, se considerodo necessaria, de uma 
Reuniao de Consulta de Ministros dos Relo~oes 
Exteriores, convocodo nos termos do Capitulo XII 
do Carta do Organizo~ao das Estodos Arnericanos. 

A esse respeito, permito-me cssinolor, com satisfa
~ao, qve coincide com a de Vosso Excelencia a po
si~oo do Governo brasileiro no sentido de procurar 
o forta!ecimento do Sistema lnteramericano, atra
ves de seus organismos institucionais. 
Respondendo ao convite formulado no parte final 
do cort'.l de Vossa Excelencia - de que eu exter
nasse, desde ja, minhas opinioes sobre materia 
tao fundamental -, devo expresser oinda, num 
contexte mais global, que a entrada em vigor do 
Lei de Reforma Comercial dos Estodos Unidos do 
America, ao possibilitor o inicio efetivo dos Ne
gocia~oes Comerciois Multilaterois, do GATT, co
loco-nos a todos dionte de um desofio semelhonte 
ao que representorom as conferencios de Bretton 
Woods e de Havana. Para os poises em desenvol-

o pronunciamento do representante 
brasileiro no conselho permanente da 
oea, embaixador paulo padilha vidal, 
de 13 de fevereiro de 1975 

Senhor Presidente, 

Desejo, antes de mais nodo, manifestar a con
formidode e o apoio do Governo brosileiro a ini-
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vimento, entre os quais o Brasil, trata-se, antes 
de mais nado, de uma oportunidade para olterar 
as normas que tem regido as rela~6es economi
cas internacionais, inadaptados a presente situa
~00 economica mundial e claramente prejudiciais 
aqueles poises. 0 gradual debilitamento do siste
ma economico intemacional estobelecido nos con
ferencias acima mencionodas - agravado e ace
lerodo pelas atuois dificuldades dos bolan~os de 
pagamento do maiorio dos poises em desenvolvi
mento - confere, no opinioo de meu Governo, es
pecial relevo as referidos Negocio~oes, dos quais 
a Lei de Comercio americana e pe~o de referenda 
fundamental. 
Do ponto-de-vista brasileiro, pois, umo avalia~ao 
global do sentido positive ou negotivo do Lei de 
Rsformo Comerciol, consiste em estimar ate que 
ponto elo represento um mandata para promover 
a raformula~oo das atuais estruturos de relocio
namento econ6mico internacionol - ossegurando 
particulannente tratomento diferenciado e mois 
favoravel aos poises em desenvolvimento - sem 
exce~oes - ou a reofi rma~oo de posi~oes 1 radi
cionais, tendenles a congelar a atuol distribui~ao 
internacional de riqueza e de poder economico. 
lnfelizmente, as res1 ri~oes identificados vem con· 
tribuir para essa ultima alternative. 
Por todos essas razoes, pois, e reconhecendo que 
estao ameo~ados legitimos interesses de poises 
latino-americanos, o Governo brosileiro acolhe a 
proposto formulodo pelo Governo do Venezuela, 
no sentido de levor o assunto a .considera~oo dos 
6rgaos institucionais do Sistema lnteromericano. 
Aproveito o oportunidode para opresentor os pro
testes do mois alto considero~ao com que me 
subscrevo, 

de Vosso Excelencio, 

Emesto Geisel 
Presidente do Republica Federative do Brasil 

ciotiva tornado pelas Delego~oes do Colombia, 
Equador, Peru e Venezuela de trozer para o seio 
do Conselho Permonente a discussao dos impli
ca~oes, ·para a America latina, do san~fio do Lei 
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de Comercio norte-americana. Acreditomos que, 
ademais do importoncio do referido texto de lei, 
a presen~o no mesmo de clausulos que poderao 
prejudicar grovemente os poises em desenvolvi
mento, noo s6 justifico, como torna necessario e 
iniludivel seu debate, em nivel politico, no Conse
lho Permonente do Orgonizo~oo. 
Acredito meu l overno, Senhor Presidente, que 
umo analise global dos repercussoes da nova lei 
dever6 ter presente, do ponto-de-vista dos poises 
em desenvolvimento, e em pc;rticular dos poises 
lotino-omericonos, em que medida a copacidode 
conferida oo Executivo norte-americana para 
portic:par dos negocio~oes comerciais multilote
rois permite oos Estodos Unidos do America odo
torem, nestos negocio~oes, uma posture conse
quante com a gravidade do situa~ao economico 
internacionol. 0 Governo brasileiro encoro tais 
negocio~oes como umo oportunidade para alterar 
as normas que tern regido as relo~oes economicos 
internacionais, cioramente prejudiciois aos poises 
em desenvolvimento, e noo como um novo exer
cicio de liberoliza~ao tarifaria entre os poises 
desenvolvidos, cujo unico objetivo seria congelor 
a otuol distribui~ao internacionol de riquezo e 
poder ec:onomico. Dado a complexidade do texto 
de lei recem-soncionado, noo temos oindo uma res
pasta cobol a interrogo~ao central que ocobomos 
de formular sobre o sentido global, positivo ou 
negotivo, do lei de Reformo Comercial, ou seja, 
em que medido elo representa um mandata para 
promover a reformulo~ao das atuais estruturos 
de relacionomento economico no plano internacio
nol, ossegurando tratomento diferenciado e mois 
favorcivel oos poises em desenvolvimento, sem ex
ce~oes. Existem, contudo, fortes indicios, como 
as cl6usulos restritivas e discriminat6rias inclui
das no Sistema de Preferencias norte-americana 
e os dispositivos sobre direitos compensat6rios e 
outros formas de prote~oo a certas industries 
norte-americanos, que fazem temer que os obje
tivos do lei noo sejam oqueles por que pugnom 
os poises em desenvolvimento, mas sim, como 
disse antes, o congelamento dos estruturos inter
nocionois de poder economico. 
Passo agora, Senhor Presidente, a examiner mois 
de perto a Se~oo V do lei que d6 oo Poder Exe
cutivo a capocidode para conceder preferencios 
torifcirias oos poises em desenvolvimento. Como e 
do conhecimento de todos, as preocupa~oes loti
no-omericonos com a forma como estovam redi
gidas, jci no projeto de lei, desta Se~ao, foram re
petidas vezes monifestodos a Oelego~oo dos Es-

todos Unidos nos reumoes da CECON, em parti
cular, e as VII e VIII Reunioes do Grupo ad hoe 
de Comercio. 
Foi, ossim, com ceticismo e opreensoo, que os 
poises latino-americanos se reuniram no V CECON 
e formularam um grave chamado de olerto ante 
o situa~oo criado pela forma coda vez mais res
tritiva e discriminat6ria que vinha ossumindo o 
proieto-de-lei e ante a decep~ao com que contem
plavam serem ignorados suas pondera~oes. Este 
ultil)'lo fato depoe contra a utilidade do proprio 
mecanismo da CECON. 
Noo pretendo entrar, neste momenta, na analise 
dos distintos dispositivos incluidos na Se~ao V da 
lei de Comercio, uma vez que a posi~oo brasi
leira e a lotino-americana, com relo~oo aos mes
mos, est6 definida, de forma clara e solidaria, 
nos varies declara~oes latino-omericonas, formu
ladas nos reunioes do CECON, que acabo de men
cionar. 0 Governo brasileiro, ao comportilhar a 
tarefo de formulor tois declora~oes com as demais 
Delega~oes lotino-americanas, deixou potente suo 
preocupa~ao com o desvirtuamento do Sistema de 
Preferencios pelo introdu~oo, em seu contexto, 
de elementos· discriminat6rios, em especial, as 
medidos retaliat6rios contra os poises em desen
volvimento, que porticipem de ocordos ou enten
dimentos de exportadores de moterias-primas, e 
que otingem de forma direto aos membros do 
OPEP. ·· 
A lei consogra, muito em particular, a ideio de 
que a fixo~ao de pre~os eqiiitotivos para nossos 
moterios-primas e produtos basicos pode merecer 
0 oplico~oo de represalios porque tais pre~os nao 
devem jomois elevar-se, enquonto os pre~os mois 
boixos de algumas de nossas monufoturos, resul
tontes de um indice mois elevodo de produtivi
dade em nossas industries, podem tombem provo
cor a oplica~oo de medidas compensat6rios para 
eleva-los e nivela-los com os pre~os de produtos 
gerodos por industries que, nos poises mois de
senvolvidos, tern perdido a vantogem comparative 
de que c;ntes gozavom. 
A lei poderia constituir-se, ossim, Senhor Presi
dente, muito mois em urn c6digo de restri~oes 
do que num instrumento de liberoliza~ao do co
mercia. 
Minha Delego~ao, Senhor Presidente, est6 aberto 
a quaisquer sugestoes que se fa~am no decorrer 
dos discussoes sabre o trotomento a ser dodo a 
este ossunto, dentro do Organiza~ao dos Estodos 
Americanos, seja otroves de uma Reuniao de Con
sulfa, seja atroves do esquema proposto pela De
lego~ao do Equador. 
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Discurso do Ministro de Estado 

itamaraty e. unb 
unidos na formac;ao 

recursos humanos das Rela~oes Exteriores, de 
Antonio F. Azeredo da Silveira, 

por oeasioo do ossinatura do Termo Aditivo do 
Convenio ltamoraty-Funda~oo Universidade de Brasilia, em 3 de janeiro de 1975 

Excelentissimo Senhor Ministro do Educacoo, 
Senador Ney Aminthos de Barros Braga, 
Magnifico Reito.-, Professor Amadeu Cury, 

Pelo instrumento que hoje firmamos, fica prorro
gado, por mais urn ano, o Convenio celebrado a 11 
de setembro de 1973, para que estudantes do 
Universidade de Brasilia tenham acesso a estagio 
no Departamento de Promocoo Comercial do lto
maraty. ~ esta a segundo prorrogacoo desse Con
venio. Nem por isso constituem, porem, ato de 
mera rotino no cooperocoo reciprocamente pro
veitoso que se estabelece entre o ltamaraty e a 
Universidade. A prorrogacoo ora estipuloda e de
correncio do conviccoo muito firme de que o Con
venia produziu bons frutos e de que e importante 
manti-lo em operocoo. ~ o reconhecimento dos be
neficios ja olconcodos, ao mesmo tempo que ma
nifestaciio de solido e bern fundado esperance em 
oinda mais favoroveis resultados no futuro. 0 
ojuste prorrogado foi objeto de cuidadosa avalia
~iio no ltomaraty, antes que se tornosse a decisoo 
de propor a Universidode a extensoo de sua vi
gencia. Folgo em dizer que essa avoliacao so foz 
exalter os resultados obtidos e dar-nos a segu
ranca de que continuaro vantajoso, para o lta
maraty e para a Universidade, o mecanismo de 
estagios oportunamente concertado em 1973. A 
concordancia de Vossa Excelencia para essa pror
rogacoo, Professor Amadeu Cury, foi motivo de 
sotisfa~oo minha e de todos os que se acostuma
ram o encontrar, nos estagiarios do UnB, valioso 

apoio de trabalho, ao mesmo tempo que vetores 
vivos de novas e estimulantes ideias e rejuvenes
cedora presence do Universidode nesto Coso, cujo 
melhor tradicoo, tenho sempre afirmodo, esto 
justamente em sober renovar-se. 

um aporte de trabalho no sistema de 
promo~ao comerclal 

Os estogiarios do Universidade de Brasilia repre
sentam hoje urn oporte de trabalho valioso no 
Sistema de Promocoo Comercial do ltamaraty. 
Contribuem para que opere com eficocio e se oper
feicoe constantemente a estrutura que foi possi
vel montar no Ministerio para assistencia a co
mercialilacao extema dos produtos brasileiros, 
tarefa que se toma mais e mois essencial para 
o Pais, em consequencia do nova e dificil confi
guracoo que vem assumindo o comercio interna
tional. Simultoneomente, tiro o estagiario provei
to dessa sua atividade extra-universitaria para 
complementor, com enfoque j6 mois morcadomen
te profissional, o ensinamento recebido no Uni
versidode. 0 ltomaraty poe empenho em transmi
tir o maximo e o melhor dos conhecimentos que 
lhe e dado possibilitar a esses jovens que aqui 
estcio. Espero poder ainda, brevemente, ampliar 
o escopo do cooperacoo entre o ltamaroty e a 
Universidade de Brasilia, de modo a poder esten
der seus beneficios a outros Departamentos desta 
Coso. 
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aperfei~oamento de pessoal, tradi~iio do 
itamaraty 

Sei que o Magnifico Reitor concorda comigo 
quonto a grovidode do problema que representa, 
para esse desenvolvimento, a corencia de recur· 
sos humonos odequodomente hobilitodos para as 
fun~oes sempre mois complexes que cabe preen
cher no moderna sociedade brosileiro. 0 servi~o 
diplomotico noo escopo a· essa critica insuficien
cio de f·:moal quolificado, que oflige o Pais em 
praticamente todo ramo e escoloo de atividades. 
No medida de suas possibilidades, todavia, pro
cui-a formar e aperfei~oor profissionais topazes 
de corresponder as expectotivas que todos deposi
tamos nos novas gero~oes. 0 ltamaraty tem uma 
longa tradi~iio cle forma~iio de pessoal no setor 
publico brasileiro e tenho o firme proposito de 
manter essa tradi~iio, revitalizando-a, em fun~iio 
das necessidades novas que se nos viio apresen
tando o cada momento. 
Assim e que se renovo o lnstituto Rio-Bronco, 
centro de prepora~oo e aperfei~oamento de diplo
mates, bern como se procura introduzir formulas 
eficientes de recrutomento e operfei~oomento 
para nosso corpo de funcioncirios em geral. A pro
mo~oo comerciol e, no entonto, urn setor em que 
a prepara~oo de pessoal apenos principia e no 
qual e porticularmente ogudo 0 deficiencia de 
ogentes devidomente quolificados. No ambito es
pecifico do Departamento de Promo~oo Comercial, 
ja tiverom, por isso, Iugar dais Cursos de Traina
mento e Aperfei~oamento para Chefes de Setores 
de Promo~oo Comercial - abreviodomente, os 
CTA/SECOM. E opraz-me comunicor que o terceiro 
se realizarci jci nos meses de julho e ogosto vin
douros, desta feita com a inova~oo de urn Cicio 
lnterno de Conferencias sabre a evolu~ao recente 
das rela~oes exteriores do Brasil e a orgonizo~ao 
de sua Diplomacia - ciclo por meio do qual 
pretendo aproveitar a presen~a. em Brasilia, 
dos Chefes de Setores de Promo~oo Comercial, a 
fim de GUe lhes sejam tronsmitidos conhecimentos 
que possom tombem contribuir para suo mais 
adequado atualizo~ao em temos gerais de politico 
externa e ossuntos ligados as otividades bcisicos 
de apoio do ltomaraty. No quodro de progroma 
especifico de lntensifica~oo e Aprimoramento do 
Treinamento de Funcionarios do MRE em Tecnicas 
de Promo~ao Comerciol (INTRE), estoo por outro 
lado previstos, olem dos CTA/SECOM, cursos in
dividuais de treinamento e aperfei~oamento em 
entidades de ensino nacionais e em outros poises, 
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ossim como semmonos intensivos para peri6dica 
reciclogem - em economic, politico comercial 
brasileira e tecnicos de comercioliza~oo - do pes
sool empregado em atividodes de promo~oo de 
exporta~oes nos postos no exterior. 

ciclos de treinumento, veiculos de integra~ao 

Es~e esfor~o noo seria completo, Senhor Ministro 
do Educo~oo e Cultura e Senhor Reitor, se per
manecesse interno ao ltamoroty. Experiencias 
bern sucedidas, como a do Convenio que ocobomos 
de mois uma vez prorrogar, nos onimom a pro
jetos de repercussoo mais ompla. Ainda no tor
rente ono, com o apoio do Secretaria de Plane
jomento do Presidencia do Republica, doremos ini
cio ao I Cicio de Treinomento de Especiolistos em 
Promo~oo Comercial - CITRE, destinado a prover 
os Setores de Promo~oo Comercial de recursos hu
monos que os hobilitem a incrementor sua pro
dutividode, oo mesmo tempo que a aperfei~oor 
tecnicos de formo~ao universitciria que, uma vez 
concluido de treinamento em servi~o. no Brasil 
e no exterior, serao colocados a disposi~ao do 
mercado notional de trabolho, a fim de suprir
lhes as necessidades mais prementes de pessool 
especificamente preporado para o exercicio de 
otividades de comerciolizo~oo externa. Coda Ci
cio tero dura~oo de 30 meses, dos quais 6 no 
Brasil e 24 no exterior. lnicioremos dois a coda 
ano, com a porticipa~ao, por Cicio, de 20 tec
nicos. 
A experiencia de campo no exterior, a vivencia 
intima clos mercodos, sera certamente de volio 
para apurar a forma~Cio profissionol dos especia
listas em promo~oo de exporta~oes. E os Ciclos de 
Treinomento teroo oinda a importante vantagem 
de favorecer o estabelecimento de mois urn vel
culo de generosa e proficuo integra~ao Universi
dade-ltamoroty-Empresa Privodo, uma fertiliza~oo 

-cruzado de contaecimentos, ideias, solu~oes, o en-
riquecimento mutuo de novas moneiras de ver, 
fozer, resolver, de proveito para todas as insti
tui~oes interessadas e, par extensao, estou certo, 
do economio e do desenvolvimento do Pals como 
urn todo. 
Veem Vossas Excelencias, Senhor Ministro de Es
todo do Educo~ao e Culturo e Senhor Reitor, que 
o ltamaraty procura colocar sua estrvtura e seu 
acervo de experiencia a servi~o tambem da so
lu~iio daquele problema critico com rela~iio ao 
qual partilhamos igual preocupa~ao: o cia forma-
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~ao de recursos humanos a altura das magnas 
necessidades de um pais em acelerado crescimen· 
to. 
E urn privilegio para n6s, Senhor Ministro da Edu
ca~oo e Senhor Reitor, essa estreita convivencia 
com a UnB, que se afirma como dos mais comple
fos e moderr.os institutos universitarios do Bra
sil, ~ com a qual ja pudemos estabelecer too di
versos e produtivos instrumentos de coopera~iio 
- dentre os quais, cabe aqui tambem salientar, 
o Convenio de 18 de janeiro de 1974, por meio do 
qual se ajustaram mecanismos de importoncia 

para a politico cultural brasileira no exterior, 
de concessoo de bolsas-de-estudo e realiza~oo 
de pesquisas. Este Termo Aditivo, que hoje fir
mamas, tern significado e valor intrinsecos. Con
tudo, significa e vale, tambem, como marco de 
relevo em uma colabora~oo Ministerio da Edu
ca~iio c Cultura/ltamaraty /Universidade de Brasi
lia que se amplia e e meu empenhado, firme pro
p6sito, intensificar sempre, para bern da conse
cu~iio de· tantos objetivos que temos em comum 
e nos identificam fraternalmente em esfor~os 
a fins. 
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Discursos dos Ministros de Estado 
Antonio F. Azeredo da Silveira, dos Rela~oes coopera9ao objetiva 

Exteriores do Brasil, e Raul Sapena Pastor, • • • 

das Relaj;Oe~- Exteriores e Culto do Paraguai, e Slncera em lt81PU 
par ocosroo da Troca de Jnstrumentos de 

Ratificaj;oo do Protocolo Adicionol ao Tratado de Jtaipu; do Assinotura de 
Acordos Administrotivos sabre Higiene e Seguronj;o do Trobolho, e do Troca de Notas 

para Estudo do Aproveitomento Energetico do Alto Parana, em 8 de janeiro de 1975 

discurso de azeredo da silveira 

Senhor Ministro Sapena Pastor, 
Senhor Ministro do Justi~a e do Trabalho do 
Paragoai, 
Senhores Ministros de Estado, 
Altos Autoridades paraguaias e brasileiras, 
Senhores, · 

~ com especial satisfa~ao que, no Palacio ltama
raty, dou as boas-vindos a Vossa Excelencia e 
oos eminentes integrantes de sua comitivo, no 
momenta em que vimos de ultimar, com espirito 
de fraternidade e compreensao, a estrutura ju
ridica prevista no Artigo XVIII do Tratodo de 
ltaipu, de modo a permitir a execu~ao, nos prazos 
estipulados, do grande empreendimento destinado 
o uma profunda e durodouro repercussao nos re
la~oes entre o Paraguai e o Brasil. 
Coube-me, assim, neste momenta, proceder, com 
Vossa Excelencia, a Troca dos lnstrumentos de 
Ratifica~oo do Protocolo Adicional sabre Rela~oes 
de Trabalho e Previdencio Social dos Trabalhado
res, dos Empreiteiros e Subempreiteiros de Obras 
e Locodores de Servi~os, texto por nos assinado, 
em Assun~ao, em 10 de setembro do a no find a, 
oo ensejo do grata visita que realizei a Capital 
guaram. 

. preocupa~iio social no tratado de itaipu 

0 instrumento em apre~o, que passa a vigorar, 
neste momenta, em nossos poises, se acha, pelo 
amplo espirito social que anima e vivifica suas 
clausulas, em consondncia com as mais moder
nas conquistas de legisla~ao trabalhista. A preo
eupa~iio central de nossos Govemos, no sentido 
de garantir 0 maximo possivel de seguran~a • 
bem-estar aqueles que teriio 0 privilegio de exe
cutor a maior obra de engenharia jci empreencli· 
da em terras americanas, estci, destarte, plena 
e efic:ientemente atendida. t assim, possuido de 
particular contentamento que, em sua componhia, 
procedo, Senhor Ministro, a troca dos instrumen
tos de ratifica~oo de tao importante ato, cujas 
disposi~oes, impregnodas, permito-me insistir, de 
uma clara e arraigada consciencia social, dao tes
temunho inequivoco de nossa permanente devo~ao 
ao progresso social do homem americana. 
Ainda no campo do trabalho e do previdencia, 
conjuntamente com o nosso eminente colega, o 
Senhor Ministro do Justi~a e Trabalho e o Senhor 
Presidente - Diretor-Geral de Previdencia Social 
do Paraguai, e com as Senhores Ministros do Tra
balho e do Previdencia Social do Brasil, assina
mos dais acordos de especial relevdncia. 0 pri
meiro deles diz respeito a higiene e a seguran~a 
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do trabalho e o segundo a assistencia medica aos 
operorios. Esses diplor.)os visom a permitir, no 
ambito do previdencio social dos dais poises, com 
absolute bose juridico, a execu~oo fiel, rapida 
e eficiente dos diploma:;, com for~a de lei, j6 
vigentes entre nos e firmados nos termos dos Ar· 
tigos XVIII e XX do Trotado de ltaipu. 
Um outro documento, bern representative do eli
rna de colabora~oo e entendimento que preside 
os re!o~oes do Poraguoi e do Brasil, e o ocordo, 
por troco de notos, que acobamos de firmer, pa
ra o estudo, a cargo de orgonismos brasi!eiros, 
das possibilidades de aproveitomento energetico 
dQs rios situados no regiao do Alto Parana, a 
serem selecionados tomondo em considera~Cio 
suas possibilidades nesse particular. A iniciativa 
em apre~o, que se enquadra plenomente nos ob
jetivos de desenvolvimento daquela importante 
regioo poraguoia, representa, no que concerne 
ao Brasil, o fie! cumprimento de obriga~ao, so
lenemente assumida com a no~ao guarani. 

interdependencia entre as na~oes 

Senhor· Ministro, 

Vossa Excelencia chego a nosso Pais em momen
ta em que, com fe e confian~a. nos dedicamos 
o obra de constru~ao nacional, em meio os no
t6rias dificuldades que oferece a conjunturo 
mundial, marcada por conhecidos obst6culos 
de natureza economica e financeira. Esses aspec· 
tos de inegavel atualidade ressaltam, de forma 
a nao deixar duvidas, a interdependencia - com 
igualdade - entre as na~oes, e demonstram que 
os objetivos de autarquia e isolamento, too de
cantados, no passado por certas correntes de 
pensamento politico, jci nCio se compadecem com 
as realidades de nossos dias. 
Bern ao contr6rio, cabe acentuar que as na~oes 
que desejam marcar sua personalidade propria, 
aceitando participar dos embates do vida contem
poranea e fazer face aos desafios do Hist6ria, 
devem participar intensamente do vida do comu
nidade internacional. E que, como ressaltou com 
absolute propriedode o Presidente Ernesto Geisel, 
o desenvolvimento, objetivo central de todas elas, 
embora responsobilidode primociol de coda pais 
e de seu povo, deve, no cenario do interdepen
dencio em que nos toea viver, orientar-se pelos 
cominhos do coopero~oo, do solidoriedade e do 
omplo e fecunda discussiio dos problemas co
muns. As atitudes de compreensao e entendimen-
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to siio, pois, as unicas que se esperam de na~Oes 
desejosus de darem sua contribui~&o ao estabele
timento de uma sociedade international que, ex
duindo, entre cs seus integrantes, toda preocupa· 
~Cio de predominio e toda ambi~Cio de hegemonia, 
seja justa, pacifica, livre e prospera. 
As relo~oes entre o Brasil e o Paraguoi, por to
dos os titulos, representam o exemplo feliz de 
uma politico de fraterno colabora~ao boseada em 
mutua compreensao e no firme e decidido prop6-
sito de respeitar as peculioridades nacionais de 
coda pais. 
A agenda de nossos Choncelarias, como bern sobe 
Vossa Excelencia, inclui, nos ultimos anos, o es
tudo, 0 debate e a aprecia~Cio de multiples e 
complexos instrumentos, destinodos a deixar tra
~os permanentes no nossa hist6ria comum. 0 exo
me de textos de tao alta significa~oo, hoje con
vertidos em diplomas que constituem documentos 
definitivomente incorporados a vida de nossos 
povos, se processou sempre dentro da convic~ao 
inabalcivel de que os tratados realmente dura
douros SUO OS que afendem QOS interesses nacio· 
nais das partes e os que, portanto, nascem do 
interesse profundo das na~oes e de sua ansia de 
afirma~ao e perenidade. E precisamente por esse 
motivo que eles devem ser, no suo etapa de ne
gocio~ao e no periodo de aprova~oo legislative, 
obieto de uma analise completa, de modo que, 
ao se transformarem em compromissos nacionais, 
tenham, de fato, a solidariedade livre e espon
taneomente concedida do opiniao de coda parte 
contratonte. E essa o forma mais adequoda de as
segurar, desde as pr6prias fontes, sua fiel ob
servancia e garontir o clima de entendimento e 
a maximiza~oo dos resultados que se buscam por 
meio de tais instrumentos. 

conquista do desenvolvimento economico 

Senhor Ministro, 

, Vossa · Excelencia bem sabe, inclusive pelo sua 
condi~ao de decano dos Ministros das Relo~oes 
Exteriores do America, que a melhor e mais an
tigo trodi~iio do nosso Continente e a coopera~oo 
para resolver os problemas comuns. A indepen
dencia nos encontrou, em todo o Hemisferio, ani
modes do mesmo firmezo no prop6sito de conse
gui-la e de preserv6-la, atraves de todos as vi
cissitudes. Coda vez mais, os estudiosos doquelo 
etapa do vida americana encontram elementos 
de comprova~oo para a tese de que a America 
se ergueu unissona, e ao mesmo tempo, para go-



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

rantir sua presen~a livre e soberana nos negO
cios do mundo. 
A gero~oo de homens de Estodo doqueles dios 
soube ossim interpreter 0 sentir de suo epoco 
e os onseios de suos gentes. A grande responsa
hilidade comum dos que, no momento, temos o 
privilegio de preservar seu. legado de fidelidade 
aos destinos da America, e a conquista do de· 
senvolvimenfo economico, de altos padr0es de 
vida e de civiliza~iio para os nossos povos. £ 
esse o ::mseio maximo do homem omericono, em 
todos os quodrontes do nossa terra e, como a 
independencio, somente pode ser logrado otraves 
de umo a~ao comum, livremente concertodo e de 
todo solidorio. 

desenvolvimenfo acelerado atraves de 
livre coopera~iio 

No ambito dos relo~oes biloterois, o Brasil e o 
Paroguoi, em todos os otos internocionois que 
firmarom, tiverom bern presente esse prop6sito 
de nossos povos: o de desenvolver-se acelerada· 
mente e o de criar, atraves de coopera~iio livre
mente consentida e definida em documentos so· 
beranamente negociados, as bases de uma de· 
cidida atua~iio com esse proposito. 
Ai estoo, Senhor Ministro, como testemunho desso 
diretriz superior, o Tratado de ltoipu, ossinado, 
em Brasilia, oo ensejo do visita do Presidente 
Alfredo Stroessner, e, agora, o ocordo por troco 
de notos para o estudo dos rios que, com esse 
fim, vierem a ser selecionodos no regioo do Alto 
Parana. Tudo isso comprova, de modo indubi
tcivel, que, imbuidos do mais alto sentido de res· 
ponsobilidade e do moior respeito pela soberanio 
e as peculiaridades de coda povo, estomos sa· 
bando ossegurar uma otua~ao eficiente em prol 
do desenvolvimento ocelerado e do grandeza do 
Brasil e do Paraguai. 

Senhor Ministro, 

Estou seguro de que, onimodos de tao nobres 
propositos, o Brasil e o Paraguai continuaroo sua 
marcha para a consecu~ao de seus altos destinos 
e que cs nossos Choncelarias seroo sempre in
terpretes fieis das aspira~oes comuns de nossas 
gentes. f dentro desso convic~ao, que nasce do 
certeza da unidade indissoluvel que a Historia e 
a Geografia talharam para os nossos poises, que, 
ao trocar com Vossa Excelencia os lnstrumentos 
de· Ratifica~oo do Protocolo de Trobalho e ao 

assinor os novos conv4nios que ora se incorpo
ram a nosso agenda bilateral, expresso-lhe, uma 
vez mois, e a todos os que o ocompanhom, o 
olegrio com que os soudomos em Brasilia para 
mois umo jornodo de trabolho pelo grandezo do 
Brasil e do Poraguoi. 

discurso de sapena pastor 

El 26 de Abril de 1973 los Gobiernos de Ia Re· 
publica Federotivo del Brasil y de Ia Republica 
del Paraguay firmaron oqui, en Brasilia, el Tro
tado para el Aprovechomiento Hidroelectrico de 
los Recursos Hidraulicos del Rio Parana, Perte
necientes en Condominia o los dos Poises, desde 
e inclusive el Saito del Guoira o Saito Grande de 
Sete Quedos hosta Ia Boca del Rio lguazu. En Ia 
misma oportunidad fueron suscritos tres Anexos 
y cinco Acuerdos por combio de notas diplom6ti
cos. 
El 1.0 de Noviembre de 1973 nuestros Gobiernos 
concluyeron y firmaron en Asuncion dos Acuerdos 
por combio de Notos Reversales sobre Actos Uni
loteroles o que se refiere el Art. XV del Tratado 
de ltoipu. 
Nuevomente oqui, en Brasilia, el 11 de Febrero 
de 1974, dos· Acuerdos por Notas Reversales y 
un Protocolo Adicional fueron suscritos, en relo
cion o los Volores Estoblecidos en el Anexo C, y 
a los Relociones de Trabojo y Seguridod Social 
del Trotodo de ltoipu. 
El 17 de Mayo de 1974, en Foz de lguozu, fue 
concluido y suscrito el Acuerdo por Notos Rever
sales relativo o Jo Constitution de Empresas Mul
tinocionales para Ia Provision de Materioles a 
ltaipu. 
Y, hoce unos instontes, despues de proceder al 
Canje de los lnstrumentos de Ratification del 
Protocolo Adicionol sobre Relociones de Trobojo 
y Seguridod Social, hemos firmodo tres nuevas 
documentos, a sober: el Acuerdo Administrativo 
Complementario sobre Higiene y Seguridod del 
Trobojo Aplicable o los Trobojadores Controtados 
por Ia ltaipu y sus Controtistas y Subcontrotistos 
de Obros, y locodores y Sublocodores de Servi· 
cios; el Acuerdo Administrotivo Regulomentario 
sobre Prestoci6n de Servicios Medicos 1 los Tro
bojadores Contratodos por Ia ltoipu, y sus Con
tratistas y Subcontratistas de Obros, y los loco
dares y Sublocodores de Servicios; y un Acuerdo 
por cambio de Notos Reversoles sobre coopera· 
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cion tecnico y financiero del Gobierno Brasileno, 
para los estudios referentes ol potencial energe
tico de rios de Ia region del Alto Parana. 
Tontos y ton importontes instrumentos interno-
cionoles han sido firmados en menos de dos onos, 
actL•ando siempre en representation de los Go
biernos sus respectivos Cancilleres, y Ia mayorio 
de ello~, ante Ia presencia ilustre de los Exce· 
lentisimos Presidentes del Paraguay y del Brasil. 

La materia de todos y de cuolquiero de ellos se 
presentobo iniciolmente como uno complejo com
binaci6n de elementos juridicos, politicos, econ6· 
micos y socioles; y, para hocer m6s dificil el 
acuerdo, fue siempre necesorio ormonizor los le
gislaciones vigentes y los principios de dos legis
laciones distintas. En todos sus aspectos, ltaipu 
es uno creation constante, en Ia que no hemos 
tenido modelos que copiar, fuentes extranas de 
inspiraci6n, ni precedentes que seguir. 
ltaipu, que no habria sido posible de no haber 
existido entre nuestros pueblos amistosa solido· 
riedad y fraterna comprensi6n, ltaipu sera siem· 
pre el mas fuerte vinculo entre Ia Republica del 
Paraguay y Ia Republica Federative del Brasil. 
Es que, estamos convencidos, Senor Canciller, que, 
por perfectos que sean los instrumentos juridicos 
que vamos labrando, ltaipu solo podra funcionar 
perfectamente si adem6s de capacidad tecnica, 
administrative y financiera las Partes, el Brasil 
y el Paraguay, contribuyen con el aporte socie
tario de una amistad leal y sincere. 
Puedo expresarle, Senor Conciller, que el Pueblo 
y el Gobierno del Paraguay sienten orgullo al re
ferirse a ltaipu. En sus prolegomenos y en su rea· 
lizacion, ltaipu es y sera ejemplo para America 
y el Mundo, al exhibir Ia grandiosidad de u.na 
obra que se eonstruye sin desmedro de los prin· 
eipios de soberania y de igualdad societaria, en 
una total comprension y afinidad de ideales de 
progreso conjunto. 
Si, como se ho afirmado, el desarrollo es el ca-
mino de Ia Paz, podemos ester seguros que estos 
nuevas instrumentos internacionales - que son 
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cimientos de ltoipu - son a Ia vez foctores in
dispensables para olcanzor Ia Paz por Ia via del 
progreso. 

Senor Canciller, 

AI Pueblo y al Gobiemo de Ia Republica Federa
tive del Brasil hago presente los saludos y votos 
de prosperidad de quien en el Paraguay es el 
alma, el espiritu y Ia voluntad de· ltaipu: el Ge
neral de Ejcrcito Don Alfredo Stroessner, Presi
dente de Ia Republica. 
AI Excelentisimo Presidente de Ia Republica Fe
derative del Brasil, General de Ejercito Don Er
nesto Geisel, hogo llegar nuestro admiration por 
su sabia conducci6n de los destinos del Brasil, 
manteniendo Ia armenia de su grandeza con el 
respeto a los principios internocionales y su de
vote amistad ol Paraguay. 
A Vos, Exr.elentisimo Senor Embajodor Antonio 
Francisco Azeredo do Silveira, Ministro de Estado 
de Relaciones Exteriores de Ia Republica Federao 
tiva del Brasil, nuestro homenage al gran inter
prate de una politico exterior y de una diploma
cia ejemplar. Mas que en las palabros, en vues
tros actos y hechos, los paraguayos sentimos Ia 
sinceridad de vuestro afecto, y el color de vuestra 
amistad. Y, en vuestras actuaciones internacio
nales, odmi ramos vuestro talento y copacidad. 

A las Altos Autoridodes brasilenos, a las del Ente 
binacional ltaipu, a nuestros colaboradores bra
silenos y paraguayos a quienes debemos Ia con
creci6n de estos nuevos acuerdos, nuestro reo
dido gratitud. 

Senor Canciller, Excelencias, Senores, 

Este ano 1975 se inicio exhibiendo muestras ine
quivocas de nuestro voluntad creadora. Formulo 
votos porque el ano todo sea fecundo en reali
zaciones y fructifero en resultados que conduzcan 
o Ia prosperidad y el bienestar de nuestros 
Pueblos. 

Gracias. 
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Discursos dos Ministro~ de Estado, potencial do rio uruguai 
Azeredo da Silveira,· das Rela~oes f d 
. ~teriores, e_Shigeaki U~~i, como ator e progresso 
das Mrnas e Energ1a, por ocas1ao 

da entraga, pelo Presidente da ELETROBRAS, Mario Bhering, do Relat6rio Geral 
sobre o Estudo do Aproveitamento do Trecho Limftrofe do Rio Uruguai e seu Afluente 

Rio Pipiri-Gua~u. entre o Brasil e a Argentina, em 14 de janeiro de 1975 

discurso de azeredo da silveira 

Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, 
Senhores Ministros de Estado, 
Senhores Representantes do Embaixada do Repu
blica Argentina, 
Senhor Presidente do ELETROBRAS, 

~ com o mois grata satisfa~oo que recebo das 
moos do Senhor Ministro de Estodo das Minas e 
Energia urn exemplar do Relat6rio Gerol sobre o 
Estudo do Aproveitamento do Trecho limitrofe 
do Rio Uruguai e de seu Afluente Rio Pipiri-Gua~u, 
entre o Brasil e a Argentina, documento esse en
caminhado a Sua Excelencia. pelo Senhor Presi
dente do ElETROBRAS. 
Reunimo-nos, assim, no presen~a de too ilustres 
convidados, para dar o devido relevo, por tantos 
titulos justificavel, a esto expressive cerimonia 
que marco umo fase muito significative no de
senvolvimento dos trabalhos dos estudos do re
ferido trecho limitrofe do rio Uruguai e de seu 
ofluente rio Pipiri-Gua~u. 
Ao voltarmos a nossa aten~oo para o intenso e 
proficuo labor realizado, naquele sentido, nos 
ultimos tres anos, por ttknicos brasileiros e ar
gentinas, ao omparo do Convenio celebrado em 
Brasilia, em 14 de mar~o de 1972, entre as Ceo
trois Eletricas Brasileiras - ELETROBRAS, e a 
fmpresa Agua y Energia Electrica - AYEE, s6 
·encontramos motivos para expresser o mais justa 

orgulho pela maneira eficiente e proveitosa com 
que tais trabalhos se vern desenvolvendo, no mais 
cordial atmosfera e em estrito cumprimento oos 
prazos previstos, seja no ambito do Comite Exe
cutivo, sejo entre o Grupo do consorcio de con
sultores. 
0 instrumento de 1972, em cujo .negocia~oo me 
empenhei como Embaixador do Brasil em Buenos 
Aires, veio a constituir-se, portanto, em umo ola
vanca propulsora de umo coopera~ao froterna e 
mutuamente vantajosa, cujas promissoros poten
ciolidades ja podem ser nitidomente vislumbradas 
nos esquemas de oproveitomentos hidreletricos e 
em outros beneficios sugeridos nos referidos es
tudos tecnicos. Representam, aindo, tais resul
tados a recompense e o penhor dos mois elevados 
prop6sitos de que estao imbuidos os Povos ir
maos e amigos do Brasil e do Argentino. 
E, pois, com justa sotisfa~Cio que verificamos pe
los estudos ja realizados oferecer o trecho limi
trofe brasileiro-argentino sobre o rio Uruguai, no 
conjunto dos tres aproveitamentos ali apresen
todos, urn potencial hidraulico de mais de 5 
milhoes de KW, representando a sua reparti~ao 
entre os dois parceiros, energia suficiente para 
obastecer as necessidades de consumo de centres 
urbanos do grandeza de Buenos Aires ou do Rio 
de Janeiro. Por outro lado, se extropolarmos 
esses dodos em termos de consumo de outras fon-
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tes de energio, podemos verificor que para pro
duzir os mesmos 5 milhoes de KW, seriom con
sumidos onualmente cerca de 4 milhoes de tone
lades de oleo combustive! em usinas termeletri
cas equivalentes. 
Revestem-se, pois, de particular significado as in
forma~oes constantes do citado relat6rio, que 
sugere o constru~oo de tres bariagens sobre o 
rio Uruguai. Esse trobalho merecera o mais aten
to estudo por parte do Governo brasileiro a fim 
de que, com o Governo argentino, sejam tornados 
todas as decisoes tecnicos que se fizerem neces
saries e negociodo o arcabou~o juridico dentro 
do qual os dois poises empreenderoo o oprovei
tamento do referido trecho contiguo fluvial, em 
umo obra por todos os motivos simb61ica do ami
zode que os une e do colaboro~oo que informo 
suas relo~oes. 

Meus Senhores, 

A contempla~ao dos positivos resultados a que 
acabo de referir-me nao nos deve induzir, en· 
tretanto, a considera-los exclusivamente no con
texto limitado de uma bem sucedida realiza~ao 
no amplo dominio da coopcra~ao brasileiro-ar· 
gentina. Ao contrario, os objetivos ja alcan~ados 
nos vem justamente recordar as grandes res· 
ponsabilidades que, juntos, brasileiros e argcnti· 
nos, devemos enfrentar na grande empresa da 
colabora~iio mutua. 
Na medida em que estnmos firmemente dispos· 
tos a traduzir nossos nobres propositos em uma 
explicita~ao cada vez mais ampla e densa de 
nossa faixa de convergencias, aproveitando, com 
reclproco empenho, todas as oportunidades de 
entendimenio, cumprimos fielmente o mandato 
tra~ado por nosso destino comum. 
A oproximo~ao dos nossos interesses em areas 
de tao expressive significado como a do aprovei· 
tomenta conjunto do trecho limitrofe brasileiro
argentino sobre o rio Uruguai e seu ofluente Pi· 
piri-Guo~u, bern responde a esso nobre tarefa a 
que estamos dedicodos brasileiros e argentinas. 

Senhor Ministro das Minos e Energia, 

t, ossim, como j6 o expressei, com especial des
vonecimento que recebo, das moos de Vossa Ex
celencb, um exemplar dos estudos conjuntos sa
bre o trecho contiguo argentino-brasileiro do rio 
Uruguai. Estou sinceromente persuadido de que, 
com o respeito devido aos direitos e interesses 
comuns dos poises limitrofes do area, inclusive 
o de em nada lhes ocosionar prejuizo sensivel, o 
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Brasil c a Argentina saberao levor a cabo, em 
curta prazo, a negocia~ao dos textos juridicos 
necessorios oo oproveitomento hidreletrico do rio 
Uruguoi, no forma que lhes porecer proprio. Es
toremos, desso moneiro, tronsformondo em bene
ficios para as populo~oes do area e em instru
mentos de grondezo de nossos poises as rique
zos do bacia do rio Uruguai, que, desde cedo, se 
constituiu em urn fator de oglutino~ao e de so
lidariedode dos nossos povos. 

discurso de shigeaki ueki 

Senhor Ministro de Estodo dos Relo~oes Exteriores, 
Senhores Ministros de Estodo, 
Senhores Representontes do Emboixoda do 
Republica Argentino, 
Senhor Presidente do ELETROBRAS, 

Sejom minhas polovros iniciois de ogrodecimento 
oo Senhor Presidente do ELETROBRAS pelo entrego 
que oro me foz de um exemplar do Relot6rio Gerol 
sabre o Estudo do Aproveitamento do Trecho Li
mitrofe do Rio Uruguoi e de seu Afluente Rio Pi
piri-Guo~u, entre o Brasil e o Argentino. 
Com o presente oto, cumpre, ossim, a ELETROBRAS 
mois uma significative tarefo que the foi o1ribui
da por convenio ossinodo em mor~o de 1972, com 
o empreso argentino Aguo y Energio Electrico -
AYEE, pelo qual ambos os empresos de eletrici
dode decidirom regular as condi~oes de execu~ao 
de um estudo conjunto para o citodo trecho flu
viol contiguo brosileiro-argentino. 
A feliz conclusao de umo dos mois expressivas 
fases do referido projeto, que hoje do ensejo a 
presente cerimonia, vern refletir, de forma muito 
positive, o reciproco empenho de brasileiros e ar
gentinas em realizer urn empreendimento conjunto 
de grande envergoduro, com favor6veis repercus
·soes no contexto de seus pianos infernos de de
senvolvimento e no ambito de suos fraternos re
lo~oes biloterais. 
Coincide, oindo, a opresenta~ao do Relat6rio Ge
ral com o momenta em que os Govemos do Brasil 
e da Argentina desenvolvem, com tenacidade e 
efitiencia, todos os seus melhores esfo~os para 
enfrentar a presente crise mundial de energia 
sem abrir mao de suas indetlinciveis metas de de
senvolvimento nucional acelerado, visando a cres
centes niveis de progresso e de bem-estar para 
suas popula~iies. 
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Dentro desse espirito rcalista que tem informado 
a politico energetica de ambos os poises, em 
plena consonancia com os elevados objetivos que, 
em coda coso, tem sido ditodos pelos exigencies 
de seu desenvolvimento nocionol, as autoridodes 
brosileiros e argentinas tem seguido persistente
mente a politico de pleno oproveitomento de seus 
recursos hidr6ulicos, felizmente exisfentes em 
abundoncia em seus respectivos territ6rios nocio
nais. 
Do lado brosileiro, tem-se buscodo gorontir o 
emprego intensivo de energio de origem hidrele
trica no produ~oo de bens que exigem alto con
sumo energetico, oproveitando nosso imenso po
tencial hidr6ulico e inserindo-se nesse contexto 
a meta prevista no II Plano Nacional de Desenvol
vimento de oumentar, no periodo de 1975 a 1979, 
do ordem de 60% a capacidade instalado de ge
ra~oo no setor, alem das correspondentes expan
soes nos sistemas de transmissoo e distribui~oo. 
Esse progroma inclui, entre outros projetos, im
portantes aproveitamentos nos rios Grande, Para
naibo e Sao Francisco, bern como expressivos em
preendimentos energeticos no bacia do Tocantins 
e amplo progroma de pesquisa do potencial hi
dreletrico do Amazonia. 
Semelhante diretriz tem sido perseguida pelas 
autoridades argentinas em suo politico de desen
volvimento energetico, que, reconhecendo, com 
justi~a, a indispens6vel contribui~oo do pleno 
aproveitomento de seus recursos hidr6ulicos para 
a consecu~ao de suos imposterg6veis metas no
cionais de desenvolvimento, contemploram, em 
seu Plano Trienol, notoveis ovon~os para a suo 

produ~ao hidreletrico. Representam essas metes 
um potri6tico e nobre esfor~o a ser obtido gro~as 
a utiliza~ao de recursos com que a natureza, de 
forma too generosa, dotou o Pais vizinho e 
amigo. 

Meus Senhores, 

,, pois, com sentimento de grande felic:idade que 
vamos c:oinc:idir a apresenta~iio dos estudos do 
rio Uruguai com o e~pirito e a letra de importan
fes diretrizes govemamentais brasileiras c argen
tinas, representando o presente proieto uma c:on
tribui!;Cio de inegavef valor para ambos os Poises, 
imbuidos do mais elevada responsabilidade em 
rela!;iiO as suas iniludiveis tarefas de c:resc:imenfo 
nacional. 
Nesse SE'ntido, o oproveitamento conjunto dos re
cursos hidr6ulicos do trecho limitrofe do rio Uru
guai e de seu ofluente o rio Pipiri-Gua~u, constitui 
mais um esfor~o comum brosileiro-orgentino em 
prol dos nobres ideois a que me referi, merce de 
uma criativa e solid6ria coopera~ao que felizmen
te coracteriza as rela~oes entre os dois Poises. 

Fazendo votos para o pleno exito crescente dessa 
colobora~oo froterno e amigo entre o Brasil e o 
Argentino, tenho a honro e o grande satisfo~ao 
pessoal de passor as moos do Senhor Ministro 
de Estodo dos Relo~oes Exteriores urn exemplar 
do presente Relot6rio Gerol a fim de que Suo 
Excelencio determine as providencios necessaries 
oo seu oprofundodo estudo pelos outoridodes 
brosileiros com competencio no materia. 
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ferro e carvao, 
Oiscursos do Ministro de Estado das Rela~oes mais . troca 

Exteriores do Brasil, Antonio F. Azeredo do Silveira, e 
do Vice-Ministro do Comercio Exterior e do Navega~iio . ,.. • 

do Po!Onia, Ryszard Strzelecki, com a pol on •a 
par ocasiiio do assinatura do Protocolo I 

de lnten~oes entre Brasil e Polonia, em 16 de janeiro de 1975 

discurso do chanceler brasileiro 

Senhores, 

0 Protocolo de lnten.;oes que acabam de assinar 
os Ministros Ryszard Strzelecki e Shigeaki Ueki 
constitui marco de importoncia definitive no his
t6ria das rela~oes entre o Brasil e a Polonio. 
Dois poises distintamente seporados pela geogro
fia, com formos de governo nitidamente diferen
fes, reunem-se de forma estreito sob 0 egide das 
suos necessidades economicas reciprocas. 0 Brasil 
proporcionar6 a Polonio porte dos meios para a 
expansao de otividades produtoras no minera~ao 
do corvao siderurgico, de que se transformar6 no 
maior benefici6rio, assegurondcrse por prozo am
plo num periodo de crescenta corencio de combus
tiveis f6sseis, umo nova e importante fonte de 
suprimento. Compromete-se, por suo vez, o Brasil 
a fornecer a Polonio importontes contingentes de 
minerio de ferro de que necessito para o desenvol
vimento de sua progressive industria siderurgico. 
A mutuolidode dos fluxos de exporto~iio, que asse
guro urn tr6fego de duos moos com plena utilize
sao do capacidade de transporte, significa fretes 

pequenos e produtos finais mais boratos; significo, 
para ambos OS poises, desenvolvimento mais rapi
do e harmonica, maior poder de competi~ao. 

~' pais, sob todos os aspectos, uma opera~iio feliz 
e que se enquodro, de forma quase modelar, no 
orienta~iio pragmoticomente responsavel que pre
side a nova politico externo do Brasil. 
Por outro lodo, a Ata Final do Reuniao do Comis
sao Misto Brosil-Polonia mostra que niio se Jimi
tam a troca de carviio por minerio de ferro as 
possibilidades de coopero~iio entre os dois poises. 
No setor de minera~oo do carvCiQ, principolmente 
pelo absor~oo de equipamento especiolizodo, de 
servi~os geol6gicos especializados, encontra o 
Brasil umo preciosa fonte de experiencia. Por ou
tro lodo, descortinam-se para nos, avenidos novas 
e amplos de coloca~ao de produtos brasileiros -
sucos de fruta, cafe soluvel, oleos vegetois, para 
so mencionar alguns. 
Creio que os dais poises se podem felicitar por 
haverem, ~m tao curto prazo, alcan~odo tao aus
piciosos resultados. 
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discurso do vice·minis1ro polones 

Minister Silveira, 
Minister Ueki, 
Mr. Rio-Bronco, 

Allow me to express my great satisfaction with 
the important documents we have just signed, and 
the deep conviction that our hard work during 
the last three days will produce substantial re
sults mutually benefited for the economies of our 
countries and for our peoples. 
I would like .to stress it, without any hesitation, 
that the aduevements of our Session have been 
possible mo~nly due to the very friendly, frank 
?nd product1ve atmosphere created by our Brazil
Ian hosts, excellent organization and hospitality 
extended to our delegation. 
They were possible because all of us were 
deeply interested in solving all problems with the 
aim of mutual benefit and development of fruitful 
and expanded trade and economic relations be. 
tween our both countries. 
It is o real pleasure to take part in negotiations in 
which .both .sides shore - I am sure - the feeling 
of sat1sfacflon and usefulness of the work they 
hove done. 
I om really pleased that we could agree on our 
long term arrangements - long because their 
results ore going to reach almost the 21st century 
- just here in your beautiful capital - which is 
really the city of just this mentioned 21st century. 

We admire your capitol, your beautiful country, 
your people and we appreciate very much the 
rapid progress of your economy. 
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W.ith the economic potential represented by Brazil, 
w1th the natural and human resources you pos
sess, your country is an important and attractive 
partner for Poland. 
With the agreements signed today we have estab
lished an excellent foundation for multiplying our 
trade turn-over and hopefully broad economic 
co-ope ration. 
We hove put our relations on the basis of long 
term arrongements which in these unsteady times 
- as far as the world market is concerned - will 
secure the flow of row materials vital for our 
economic relations, while taking into consider
ation only the complementary charac1er of our 
economies and relatively low level of trade until 
now - ore almost unlimited. 
We could feel it clearly today when by signing 
of one only protocol of intentions we have 
created an opportunity of additional tum-over in 
this year of about 50 million dollars. And this 
would be not all betause we hope that the exam
ple of co-operation in the field of cool and iron 
ore will be followed by increased co-operation 
in mining machinery, railway equipment, agricul
tural machinery, shipbuilding and many other 
fields being of mutual interest and to mutual ben
efit. 

let me once again express our deep gratitude and 
thanks for your hospitality, friendly atmosphere 
and open-frank approach during our meetings. 

We do hope we will meet soon again, but this time 
you are cordially invited to Warsaw where we 
would try our best to repay at least in port your 
friendliness and hospitality extended to us in 
your beautiful country. 
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salzburg, primeiro 
Discurso do Ministro de Estado semi n8rio sobre 

das Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo 

,!~~:~vee~~;~~:c~:~~~~;:~: investimentos no brasil 
lnvestimentos no Brasil, em Brasilia, em 26 de fevereiro de 1975 

Excelentissimos Senhores Ministros de Estado, 
Excelentissimos Senhores Secretarios-Gerois, 
Excelentissimo Senhor Doutor Wolfgang Kriech
baum, Encarregado de Neg6cios do Austria, 
Excelentissimo Senhor Doutor Paulo lyra, Presi
dente do Banco Central do Brasil, 
Excelentissimo Senhor Doutor Angelo Colmon de 
Sa, Presidente do Banco do Brasil, 
Demais autoridades aqui presentes, 

Excelentissimo Senhor Doutor Mario Garnero, Pre
sidente do Associa~ao Nacional de Fabricantes de 
Veiculos Automotores, Excelentissimos Senhores 
Presidentes, Diretores e Representantes de asso
cia~oes empresariais nacionais, estaduais e seto
rias, cuja presen~a neste almo~o, ao lado de altos 
outoridades governamentais, traduz a comunhoo 
do Governo e empresa privada no magno esfor~o 
do desenvolvimento economico e social de nosso 
Pais. 
0 Semincirio lnternacional de Salzburg sobre ln
vestimentos no Brasil sera, com certeza, encontro 
esclarecedor das possibilidades que a economic 
brasileiro oferece para novos investimentos e, si-

multaneamente, valiosa iniciativa com vistas o 
porticipa~ao mais intense do Brasil nos rela~oes 
economicas internacionais. Com uma o~ao diplo
m6tica vigorosamente empenhada no esfor~o na
tional de desenvolvimento, o Ministerio das Re
lo~oes Exteriores nao poderia deixor de prestar 
seu melhor apoio a oportuna promo~ao do Asso
cia~ao Nocional dos Fobricontes de Veiculos Auto
motores, associondo-se ao que lhe vern igualmen
te concedendo a Secretaria de Planejamento do 
Presidencia do Republica, os Ministerios do Fazen
da, do Agriculture, do Industria e do Comercio, 
o Banco Central e o Banco do Brasil. 
0 Brasil constitui uma alternotiva de investimen
to particularmente importante no economic mun
dial. 0 Seminario de Salzburg contribuir6 para 
que se explicite proveitosamente essa alternativa, 
em termos de analise ampla, conhecimento e di
vulga~ao de informa~ao mais extenso e precisa 
sobre o desenvolvimento do Pais e suas priorida
des e tambem as condi~oes especificas em que a 
economic brasileiro pode e aspira a receber re
cursos externos. 
0 Seminario por6 em relevo o exceptional desem
penho economico do Pols nos ultimos anos e o 
que se preve para os anos vindouros, ressaltando 
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suos vantogens relatives em inevit6vel controste 
com as perspectivas menos fovoroveis em outros 
partes do mundo, desenvolvido e em desenvolvi
men.to. Colocoro tambem em reolce uma economic 
conscientemente orientada para a coopero~ao in
ternocionol e experiente no convivio mutuamente 
vontojoso com o investimento estrangeiro. 0 II 
Plano Nacional de Desenvolvimento define com 
acuidode a posi~ao "madura, pragm6tica e rea
lista" do Governo brasileiro no tratomento do 
capital externo. Sem prejuizo de seu perseverante 
esfor~o em prot do fortolecimento do empresa pri
vada nacional, a luz, semore, dos interesses su
periores e soberonos do P~is e a eles por direito 
subordinado, acolhe o GCJverno a ernpresa estron
geira e nelo reconhece fotor peculiormente im
portonte de transferencia de poupon~a, tecnologia, 
copocidade gerencial, abertura de novos mercedes 
e diversifico~ao qualitative das exporto~oes e 
ocelera~iio do indispenscivel incremento do pes
quisa tecnol6gica no proprio Brasil. 
Do mesma forma que o comercio de bans e ser
vi~os, os investimentos podem ainda rnonifestor-se 
nos relo~oes exteriores como meio eficoz de pro
veitoso. coopero~ao entre os j)Ovos - vetor ecume
nico d!! prosperidode coletivo, continuodo e har
monica. Com efeito, todo fluxo de interesses entre 
poises, seus Governos ou nacionais - empresas 
ou individuos - pressupoe vontogens reciprocas. 
Os ganhos unilatcrais ou descompassados niio po
dem prevalece1' numa comunidade interclependente 
como e hoie a da economia mundial: a interde
pendencia niio comporta a institucionaliza~iio de 
desigualdades ou subordina~oes; implica, sim, a 
coordena~a~ de esfor~os na consecu~uo de ob~ 
tivos solidarios e determinados com igualdade. 

Para o Brasil, que sempre repeliu isolocionismos 
estereis e concebe suo politico externa e econO
mica no quadro de uma coopera~iio internacional 
fundado no respeito mutuo e nos beneficios co
muns, a interdependencio e conceito de hci mui
to operacionol. Dramoticomente ovivodo, contudo, 
pelas recentes perturbo~oes no economic mundial, 
e vista tao-somente como expressiio de fenomenos 
economicos inesperodos e dolorosos, a interdepen
dencia corre o risco de ossumir conota~oes nega
tives e provocar atitudes predominontemente de
fensives. 
A interdepend(mcia, refor~ada em mementos de 
crise, noo deve onulor-se em ressentimentos voos; 
hti que buscor explorer, oo contrcirio, suo for~o 
criadora pelo incentive a es~eran~a de coda pais 
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no colabora~ao que pode receber do comunidade 
dos no~oes, bern como a generoso confion~o no 
contribui~iio que pode prestor, individuolmente, 
para o bern final de todos. Ao inves de imobilizar
se em esfor~os isolados ou perdurar na ignoron
cia egoista de desigualdades tonspicuas, a nova 
interdependencia deve gerar em si instrumentos 
poderosos de transforma~ao da estrutura econO
mica internacional, capazes de assegurar a tran· 
quilidade que tanto merece este nosso mundo per· 
plexo e no qual mesmo os pulses desenvolvidos 
j6 partilham algumas das afli~oes ate ha pouco 
amorgo privilegio dos paises em desenvolvimento. 

No marco de umo proficua e dinomico interdepen
dencia e que caberia colocor, no plano dos no~oes, 
as tronsferencios de recursos de capital e tecno
logia. Os investimentos privodos, agentes dessas 
tronsferencios, para serem veiculos otivos de coo
pera~iio exigem cntendimento cloro, constonte e 
construtivo entre o aplicador do recurso e o pais 
que o recebe, para a eficiente busco de objetivos 
que, em ultimo analise, devem ser, necessoriomen
te, comuns ao investidor e a economic recipiente. 
Esse e o enfoque que logrou crior, e decerto pre
servorci, no Brasil, urn climo fovorcivel a implon
ta~ao de empresos estrangeiros, oo mesmo tempo 
que e 0 odequodo a fecundo incorporo~iio no eco
nomic dos beneficios de suo opero~iio no Pais. 
0 Semincirio de Salzburg terci, alicis, dentre seus 
muitos meritos, a virtude de su.blinhor a copaci
dade de os investimentos externos se ojustorem 
a economic e oos objetivos nocionais brosileiros 
e de solientar a singular harmonia e o reciproco 
oval dos interesses do Governo e de porticulores, 
ligodos o presen~o de copitais externos no Brasil. 
Em Salzburg estarao alguns dos mois importantes 
investidores estrongeiros, o que constitui testemu
nho de que o Brasil e mercodo de fato propicio 
para investimentos. A Salzburg, irao tombem Mi
nistros de Estodo e outros altos autoridades do 

- cireo economico-finonceiro - o que dci a medida 
do importoncio e do boo acolhida que reserve o 
Governo aqueles recursos. Por outro !ado, o Se
mincirio contarci com a presen~o de grande nU
mero de emprescirios brasileiros, com razao inte
ressodos em explorer as oportunidodes que se 
ofereceriio para seu mois fecundo relacionamento 
com a comunidade de neg6cios de diversos poises 
economicamente mois avon~ados - inclusive pa
ra estobelecer ou consolidor contotos com vistas 
a empreendimentos ou opera~oes conjuntos com 
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empresonos estrongeiros, formula que todos sa
bemos merecer o estimulo "priorit6rio do Governo 
nos procedimentos de captocco de recursos de 
capital e tecnologio no exterior. 
Desejo ogrodecer ao Ministro e caro amigo Mario 
Henrique Simonsen a honra de haver-me convida
do para proferir as palavras de lancamento do 
Seminario a realizar-se em maio em Salzburg. 
Na pessoa de seu Presidente, o meu igualmente 
estimado amigo Doutor Mario Garnero, e de seus 
Diretores oqui presentes desejo felicitar o Associa
~ao Nacionol dos Fobricantes de Veiculos Automo
tores pela iniciativa da realizociio do Semincirio e 
o esforco de organizci-lo, que sei tiio dedicado e 
entusiosta. 

Quero ainda deixar, neste momento, o registro 
de meu reconhecimento ontecipado ao Governo 
do Austria pelas aten~oes que os porticipontes 
do Seminorio puderem merecer em seu hospita
leiro pais. 
Faco votos sinceros para que o Seminario de 
Salzburg tenha o melhor exito, seguro de que 
pode vir a ser .catalisador de novos e importontes 
investimentos no Brasil e veiculo de participocao 
crescente de nosso Pais numa cooperaciio inter
notional, que almejamos vivamente fortalecida 
e proveitosa para todos os que dela porticipom e, 
justificadamente, muito esperam. 

Muito obrigado. 
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Aula-de-Mestre, proferida pelo a politica externa 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, d • · 

1 Anton. io F. Azeredo da. si!veiro, 0 governO Q9IS9 
no Faculdade de D•re1to do 
Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, em 4 de mar~o de 1975 

Politico e Oireito sao arte e ciencia profundamente 
entr~la~adas. 
Acredito que o tema que me proponho abordar, 
A Politica extema do Govemo do Presidente Er
nesto Geisel, nao so vira ao encontro dos fins 
academicos desta Coso, como a todos e a coda 
urn interesso pelos influencios diretas ou indiretas 
que a politico externa de urn pais exerce sabre 
seus cidodaos. 
A politico externo do Governo do Presidente Er
nesto Geisel, perseguindo os objetivos permanen
tes do Brasil, define-se em fun~ao de circunston
cias objetivos que tornam o momenta brosileiro 
e mundiol peculiar e justificam uma reavalio~oo 
do nossa diplomacia. 
A politico, diz-se, e a orte do possivel, o que se 
aplica, igualmente, e clara, a politico externa. 
Essa formula~ao, de aporente simplicidade, noo 
se esgoto, porem, no que tern de 6bvio. 0 impos
sivel, por defini~oo, nao se realiza. Mas, ficar 
oquem do possivel, no campo politico, e folhar. 
Pois o exito politico consiste em explicitar e 
realizar ao maximo as potencialidodes de uma 
determinada situa~oo, . dentro de urn programa 
configurodo por objetivos pre-determinados. 
Em politico, porte-se, pois, do binomio objetivos
situa~iio, ou sejo, de urn ideal abstroto a al
can~ar e de uma realidade presente que deter
mine os meios de a~oo. Oissemos ideal abstroto 
a alcan~ar e nunca sera demosiado 0 enfase que 
se empreste a expressoo a alcan~ar. 0 ideal e obs
trato apenas enquanto meta, enquonto potencial. 

Mas o objetivo politico e, precisomentl!, concreti
zor essa meta. Nao podem, assim, seus objetivos 
ser formas platonicas ou modelos irrealizaveis. 
lmpoe-se o exercicio do constante reavalia~ao dos 
objetivos para que nco se perca o vinculo entre 
a a~ao, hoje, e o resultado, amanha, ou seja, para 
que a atividade politico se realize como uma cons
tru~oo ordenado para urn fim e nao de maneira 
descoordenada e inconsequente. 

objetivos gerais e permanentes de politico 
edema · 

Num nivel muito elevado de abstra~ao, e reloti
vamente facil dizer quais sao os objetivos perma
nentes do politico externa de urn pais. A primeiro 
preocupo~ao de urn organismo e sua proprio so
brevivencia e identidode. Assim, e natural repe
tir-se que os objetivos do politico extemo sejom 
a preservo~ao do seguron~o nocionol e a manuten
~oo do paz. Mais recentemente, possou-se a admi
tir que o desenvolvimento economico e social do 
Pais pudesse constituir, tombem, urn objetivo per
manente de politico externo e, mesmo, oindo mois 
perto de nossos dios, o seu objetivo pr• cipuo. 
Nesse nivel de generolizo~ao, tois metos pouco 
ouxiliom a otividade politico no plano operocio
nol. Os conturbodos anos que temos vivido no 
Seculo XX, sobretudo op6s a II Guerra Mundial, 
se encorregorom de nos dar muitos exemplos de 
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como estao revogodos .os tempos dos defini~oes 
simplistos. 0 problema do seguron~o e, nos nossos 
dios, mois complexo do que quando se circuns
crevia a preservo~ao dos fronteiros geogrOficos. 
Hole, nele se inscrevem, tombem, o do sotelitismo 
e o do subversao ideol6gico. Tompouco se pede 
isolor o p :>blemo do seguron~o do do independen
cio. A paz, elo mesmo, nao e mois urn conceito 
sem macula. 0 confronto entre as duos superpo
tencies trouxe novas conoto~oes a no~ao de paz 
e o terror otomico criou jogos de equilibria que, 
enquonto permitem a presun~ao de umo paz glo
bal duradouro, oro fornecem, oro dificultom as 
sit.uo~oes de paz ou de guerra locolizodos. Tom
bern o conceito de desenvolvimento economico e 
social necessito ser explicitodo, em forma relotiva, 
para tornar-se operocional e, em termos hurr.a
nisticos, para odquirir o conteudo etico que lhe 
e fundamental. 
Estos simples pondera~oes reol~om a complexi
dode em traduzir o plano abstrato dos objetivos 
gerais permonentes para o plano concreto ope
rocional. 
A passogem de urn nivel a outro noo se foz sem 
serios inquieta~oes e sem a corogem de ossumir 
responsobilidades. Se ela e dificil nos periodos 
rotineiros do Hist6ria, ela o sera muito mais nos 
seus mementos de crise. E e em ombiente de 
crise que opera a diplomocia de hoje. 

crise, fonte de solu~oes criadoras e de 
lideran~as 

Deseio desfazer qualquer equivoco sabre o stgm
ficodo do palovra crise tal como a emprego 
neste contexte. No linguogem corrente, a polavro 
ossumiu uma conota~ao negative, como se a crise 
devesse ser necessariomente o resultado de erros 
e tendesse a desfecho desfovorcivel. No verdode, 
em sua etimologia, a palavra e sobretudo positiva. 
Ela correga os conceitos de distin~ao, de escolha, 
de decisoo e de solu~oo. Nesse sentido, o crise 
pode ser fecunda, ensejando solu~oes criodoras, 
reduzindo o costa social global para a solu~oo 
de problemas que, sem eta, demandariam prazos 
demasiodo dilatados para serem atendidos. £ ver
dode que, em tois mementos, circunstoncios oleo
t6rias podem desempenhor pope! decisive em 
qualquer sentido, mas e verdade, tambem, que e 
nesses mementos que mois determinantemente se 
exercem as lideron~os dos que advertem as dimen
soes e as potencialidades do instante. 
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0 Govemo do Presidente Ernesto Geisel se instau
rou noma dessos ocasioes de oguda tensao hist6-
rica. Porodiando Orwell, pode-se dizer que todos 
os mementos sao hist6ricos, mas que alguns me
mentos sao mois hist6ricos do que outros. Este 
serio o coso do horo presente. 

a atual crise mundial e seus reflexos no 
brasil 

Vivemos, no plano mundial, uma crise ompla e 
profunda, cujo desfecho hci de, fundamentolmente, 
ofetor o destine brasileiro. Estamos, por ossim 
dizer, no morgem inferno desso crise, o que di~ 
ficulta imaginar os roteiros definitivos de sua 
solu~oo. Noo e possivel ignorar que o momenta 
exige detido reexame dos valores politicos, econO
micos e sociais que conduzem a crise e incessante 
esfor~o para encontrar as melhores e mais gerais 
solu~oes para a mesma. Reconhecemos ser, ainda, 
limitada a nossa capacidade de influenciar decisi
vamente, nos cireas centrais de poder, para a 
resolu~oo final do crise. lsso nao nos exime, po
rem, do responsabilidade de procurar aumentar 
a nossa influencia para que aquela solu~oo amplie 
a latitude do a~ao politico brasileira no campo 
international e, consequentemente, nos permita 
melhor projetar e defender os interesses nacionais 
no exterior. 
Nao nos fascinam as solu~oes isolacionistos, nem 
nelos cremos. Assim, nosso projeto de grondeza 
futuro se inscreve nurn cenario de convivencio 
construtiva com as demais na~oes. 
Nesse sentido, noo podemos pensar no futuro do 
Brasil sem, ao mesmo tempo, pensor no futuro 
das demais na~oes e, muito particularmente, no 
futuro daquelos que, por sua capacidade de afetar 
os destines do humanidode, ou por circunstoncias 
de relacionamento hist6rico ou geogr6fico cones
co, mais estao ligadas a nossa evolu~oo. 0 projeto 
brasileiro noo pode, pois, ser isolado das possi
bilidades reais do evolu~ao internacional, que 
independe do vontade individual de qualquer pais. 
As resultontes politicos desse relocionamento com 
o quadro externo noo se exprimem, porem, como 
decorrimcia do mero confronto inventorial. A visao 
dos dirigentes nacionais, necessariomente condi
cionada pelo posi~ao geogr6fico que nos e propria 
e pelo nosso desenvolvimento economico e social, 
e, tambem, urn fetor do Hist6rio, no medida em 
que essa visoo seja, nao o sonho do vision6rio, 
mas a antecipa~ao esclarecida das potencialidades 
do circuristcincia hist6rica. 
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complexidade da politica externa. 
convergencia e divergencia de interesses 
nacionais 

A politico externo se exerce, ossim, em ombiente 
dinomico de extroordinciria complexidode. Em epo
cos de relative estobilidade social e politico, e pos
sivel oo formulodor de politico externa conceber 
panoramas para a atividode diplomcitico que pos
sibilitem umo o~oo linear, continuado no tempo 
ou no espo~o. ~ nessas epocos que as situo~oes 
de convergencio ou de divergencio de interesses 
nacionais parecem ser mois nitidas. As olian~os 
circunstonciois, por durodouros, assumem aspec
tos de permonentes e as divergencies se cristoli
zam. Quando, porem, as circunstoncios internocio
nais revelom um quodro de rcipidos tronsformo
~oes ou de tensoes criticos oinda noo definidas 
nos suos formes de resolu~cio, e imprudente igno
rer a dinomica dos fotos e manter inolterodas as 
oriento~oes justificadas por uma serenidade his
torica j6 superodo. 0 primeiro quadro permite 
uma politico externa tradicionalisto, voltoda ape
nos para a consolido~oo do que se supoe os ga
nhos do passado e para obter, grodualmente, von
tagens marginois no presente. 0 segundo requer 
uma politico externo olerto, dinomica e criadora, 
pois se trato, agora, de descobrir e oproveitar, 
seniio mesmo de forjar, as oportunidades para o 
futuro, de abrir nichos de atuo~oo mais ompla e 
mois eficiente para um Brasil que cresce e que, 
por isso mesmo, necessita de maior presen~a in
ternacional. 

conceitos basicos da atual politico externa 
brasileira 

Podemos concluir que a politico externa do atual 
Governo tern necessoriomente que ser inovadoro, 
'lao para reneger o passodo, mas para construir 
sobre ele. Os pr6prios exitos dos Governos ante
riores criarom um Brasil mois apto a viver de 
forma otiva e participante as oportunidades, que 
agora se opresentam, de contribui~oo para a so
lu~oo do crise mundial. E elo, a politico exterior, 
deve ser, oindo, eminentemente otualizada e pros
pective, pois visa a conquistar para o Brasil, no 
medido do passive!, umo posi~cio de destoque no 
mundo que se reorgonizarci a partir do crise, com
potivel com as ombi~oes do povo brosileiro e 
com as suas potencialidodes. Esso fei~iio inovo
dora, reo!ista e prospective da politico extema do 

Governo reflete-se na filosofia de o~iio que 
norteia o Governo em todas as suas decisoes de 
politico externa e que vern sendo resumida nos 
conceitos de pragmatismo, de responsabilidade e 
de ecumenismo. 
A politico externa brasileiro e prcgmcitica porque 
se opiie oo apriorismo e ao idealismo verbal. 
Fundo-se no apura~oo reolista dos fatos e no ovo
lia~iio ponderado dos circunstoncias. Visa a efi
ciencia material e niio a coerencia formal, no 
consecu~iio dos objetivos nacionois. 
0 formalismo moralista pode assustar-se com uma 
formula~ao tao exata do real fun~oo do politico 
e julgar que o pragm6tico se contrapoe oo etico, 
confundindo com a puro eficcicio a eficiencia le
gitime, & o senso de oportunidode com o oportu
nismo. Longe disso, a politico externo brasileira, · 
por isso mesmo que e brasileiro, nao pode deixor 
de inserir-se num contexto etico que e superior 
ao exclusivamente politico, pois se inscreve no 
propria culture brasileira. Nos, brasileiros, somos 
um povo eminentemente etico. Nosso politico ex
terno tern de refletir, necessariamente, esse fun
damental maneira de ser do alma nocional. Nao 
nos assalto, pois, o receio de que o pragmatismo 
operacionol nos conduza a cominhos que possamos 
pisar com incerteza. Antes nos preocuparia que 
o formalismo, as vezes tao arraigodo no psique 
brasileira, nos confundisse e desviasse dos inte
resses reais do Na~ao. 

A no~oo de responsabilidade que o filosofia de 
a~iio do Governo agrega oo conceito de pragma
tismo protege a norma operacional do suspei
~oo de anti-etica. Mas, e muito mais obrangente 
do que isso. A no~ao de responsobilidade vincula 
o pragmatismo tambem a uma visoo do Brasil do 
futuro, no quodro internacionol mutcivel em que 
vivemos. Nos somos, hoje, respons6veis pelo Brasil 
de amanho e temos que assumir esse responsabi
lidade. Ignorer a imogem do Brasil possivel de 
omanho, noo saber antecipar as possibilidades que 
surjam para suo constru~ao, e falter a responsa
bilidade que nos incumbe. 
0 terceiro conceito-chave do filosofio de o~oo do 
Governo no plano externo e o ecumenismo. 
Dissemos, no come~o desta Aula, que o Brasil 
noo tern a voco~iio do isolomento. Atroves do 
nossa Historic, temos sido um povo oberto ao 
convivio franco com outros na~oes, sem estereis 
desconfion~as com relo~ao a elas e sem quolquer 
ombic;iio de predominio. Para nos, brosileiros, a 
igualdade juridica dos Estados nao e openas urn 
eonceito juridico obstroto, mas sim umo no~ao 
positive que nos vem noturalmente, mesclada 
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com genulno sentimento de respeito e de frater
nidode internocional. Por essa razao, e natural 
que nos sintamos predispostos oo convivio uni
versal. 

conota~Oes complementares do ecumenismo 
politico brasileiro 

0 ecumenismo politico brosileiro tern duos cono
to~oes complementores: a repulse a todas as for
mas de hegemonic e a protica de uma interde
pendencia real e dinomica. 
0 ufonismo inconseqiiente do passado, j6 algo 
distonte, levou o que se viesse conferir respeito
bilidode, por controste, o urn derrotismo contu
moz que por decodes vingou no alma brasileira. 
Felizmente, hoje parece supP.rodo esso concep~oo 
let6rgica do nossa copocidade hist6rica e, gro
duolmente, se odquire no Pais o consciencia fun
damentoda de que oguarda a Na~ao urn destino 
correspondente a seu potencial. Felizmente, tam
bern, compreendem os novas gero~oes que esse 
destino noo preciso se realizer os expenses dos 
demois na~oes e que melhor se olcan~or6 em co
loboro~ao com elos. Serio primorio pensor que 
os novas grondes no~oes do futuro, impulsiono- · 
das e criadas sobre as dramciticas experiencios 
hist6ricos do Seculo XX, e informodos pelos re
volu~oes quolitativas, que se vern procedendo 
no campo politico, economico, social e tecnol6gi
co, possam repetir rotineiromente os caminhos 
de constru~ao hegemonica do passado. A ambi~ao 
suserano provinho, no possado, do exponsao co
lonial ou imperial, ou dos transformo~oes de re
lo~oes de dependencio politico ou economica. No 
coso brosileiro, nao tivemos a experiencia desse 
esproiomento do poder governamental para fora 
de nossas fronteiras. Ao contrcirio, nossas relo~oes 
com os nossos vizinhos forom sempre fundodas 
no mais exoto respeito e complete igualdade. As
sim tern sido no possodo e assim seroo no futuro, 
pois acreditomos que nao devem perdurar as de
pendencies. 

verticalidade e horizontalidade da 
interdependencia entre as na~oes 

Os pr6prios poises industriolizados consideram, 
hoje, a promo~ao de uma crescente interdepen
dencia economico intemacional urn objetivo bci
sico. 0 objetivo e volido mas o conteudo semon-
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tico do palovra interdepencfencia precisa ser 
explicitado. 
A interdependencia nfio e urn resultado a ser 
buscado no futuro, mas constitui a corocteristica 
fundamental do economia international contempo
ronea. Jci e urn fato, e nao somente uma ospiro
~00. 0 que importo e saber se 0 tipo de interde
pendencia que hoje vincula as economics centrais 
as chamados economics perifericas e o mais fa
vorovel ao progresso dos poises de menor nivel 
de rendo. Porece evidente que noo, como o de-· 
monstra a propria vulnerabilidade em que se 
encontram os poises em desenvolvimento com re
la~ao as flutuo~oes no atividade economica dos 
poises industriolizodos. 
A interdependencio nao pode impor 'limites ao 
processo de desenvolvimento dos poises menos 
avan~ados ou conden6-los a urn insoluvel drculo 
vicioso s6cio-economico. Noo deve ser corocteri
zada como vertical. Esto e umo interdependencio 
baseoda no subordina~oo, e nao no coordena~oo, 
e encontra suos roizes numa divisao internacionol 
de trabalho obsolete, que for~a os poises em de
senvolvimento a se especiolizorem como suprido
res de moterias-primas e clientes do produ~Cio 
de maior densidode tecnol6gica dos poises indus
trializodos, impedindo-os de ascenderem a uma 
genuina independencia economica. 0 que se busca, 
portanto, e substituir essa interdependencia ver
tical por uma interdependencia horizontal, basea
da no coopera~ao e em oportunidodes economicas 
eqGitotivos. A interdependencia vertical se funda 
no institucionalizo~Cio do desigualdade, e passo 
pela dependencia; a horizontal supoe a iguoldode, 
e parte do independencio. A primeiro implica num 
processo de marginoliza~ao nao somente econO
mica, mas politico. Nessa perspective, o principal 
hiato 0 ser transposto nao e 0 do renda, mas 0 

que poderiamos chomar de o hiato decisorio, que 
segrega os poises hoje relativamente carentes de 
recursos finonceiros e noturais dos processos de
cisorios de caroter global. 

. Esperamos que a atual crise economica intemcr
cional possa funcionar como o elemento catalitico 
de uma coopera~iio international mais dinamica, 
para 0 que nao basta nossa determina~iio, fa que 
e essential, tambem, que as grandes nasoes in
dustrializadas aceitem a necessidade de transfor
ma~oes radicais na sua maneira de agir • 
Nao sera fcicil chegar-se o esse resultado. 0 Pro
fessor Henry Kissinger, antes de ser o Secretario 
de Estado do pais de maior capocidade de atua~ao 
no plano internacionol, dizio no seu clossico en-
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soio "Problemas Centrois do Politico Externo 
Americana", em 1968: 
"E do essencio de umo sociedode desenvolvido e 
sotisfeito que hojo umo preferencio pelo emprego, 
em suos opero~oes, de procedimentos e conceitos 
ja conhecidos. Suo motivo~Cio derivo do presente 
e a excelencio e definido pelo copacidode de mo
nipulor urn quadro ja estobelecido. Para a maior 
parte do humanidode, porem, 0 presente so e su
port6vel a partir de umo visao do que sera o futu
ro. Para a maiorio dos norte-americonos, inclusive 
seus lideres, a realidade relevonte e o que os 
cerco. Todavio, para ·a maior parte do mundo, 
inclusive os lideres das no~oes novas, o reolidode 
relevonte e oquilo que desejom reolizor. Se per
manecermos sendo, openos, os gerentes do nosso 
potrimonio fisico, nos nos tornoremos crescenta
mente irrelevontes ... " 
Confiemos em que essos palavros do onalisto uni
versit6rio de ontem ojudem o politico de hoje, 
pois, do compreensao que tenhom das mesmas 
os lideres dos grondes no~oes do mundo, muito 
depender6 a solu~ao da crise que vivemos. 

filosofia. de a~ao do governo geisel no 
plano externo 

Era minha inten~ao complementar o opresenta
~Cio sistematica da filosofia de o~ao do Governo 
no plano externo, que acabo de ensaiar, com urn 
retrospecto do que forom os principais exemplos 
de sua oplica~ao e com algumas especulo~oes sa
bre sua vigencia para o futuro. 
Oentro das limita~oes de tempo desta Aula, nco 
pretendo senao bosquejar o quodro que se con
temple hoje dos doze meses que possaram e senao 
oflorar os possiveis cencirios de atua~ao futuro. 
Em anos recentes, '> comportamento das super
potencies em suas rela~oes reciprocas parece ha
ver deixado as no~oes perifericas dos dois cam
pos ideologicos principois no posi~ao de retardata
rias do guerra-frio. E verdade que a detente entre 
as duos superpotencies e mesmo os eventuais si
nais de ententes parciais entre as mesmas nao 
significarom o abandono do confronto~ao. Esta 
continuo a subsistir, em voriadas formas. Mas 
houve, obviamente, umo sele~ao e uma grada~oo 
das esferos de confronto~ao que liberaram, nos 
grondes contenderes, recursos materiois e psico
logicos para oplica~Cio em areas vitais para os 
respectivos desenvolvimentos nacionais. Essas oco
moda~oes nao se fizerom, ponim, em toda linho 
vertical dos olinhamentos reciprocos. No verdade, 

o contrario tern ocorrido, e as na~oes Hderes pa
recem esperar que seus aliados permane~om nos 
contrafortes das posi~oes de guerra-frio. 
Esse comportamento arregimentado noo mais se 
mostra opropriado aos interesses das na~oes pe
rifericas, sobretudo daquelas com maier capaci
dode de proje~Cio internacional. Em muito~ casos, 
nao consulta sequer oos interesses fundamentais 
de sua seguran~a. 
0 Brasil e e continuara a ser um pais radicalmen
te fiel aos valores da civiliza~iio ocidental, nos 
seus· aspectos culturais e eticos mais amplos, e 
que implicam, tambem, uma certa maneira de 
ser nos pianos politico e economico. Ternes, pois, 
uma posi~ao ideologica nitida que informa todas 
as nossas decisoes de natureza social. Outras na
~oes, mais fortes ou menos fortes do que nos, 
acreditam nos mesmos valores e por eles pautam 
sua conduta. E natural que as multiplos coinci
dencios de interesses nacionais que resultam des
sa convivencia num mesmo universo ideologico 
conduzam a estreita coopera~ao e auxilio reci
proco. Mas nao hci valores que nao sejam inter
pretados, nem e possivel passar do plano abstrato 
das ideologias ao concreto das politicos sem a 
individualiza~ao dos preceitos operacionais. Cabe 
a coda pais, pois, buscar as interpreta~oes autO. 
nomas que respondam aos verdadeiros interesses 
nacionais. 
Por essa razao, temos procurado conduzir nossas 
rela~oe:> com os poises de quolquer grupo de for
ma eminentemente realista, com vistas a maxi
mizar o atendimento aos nossos iriteresses nacio
nais e a minimizor os danos decorrentes de ali
nhamentos ou de repulsos automaticas. 

brasil-estados unidos: relacionamento 
horizontal 

Temos a consciencia de que, com rela~ao aos Es
tados Unidos do America, nosso melhor papel e, 
no memento, o de procurar contribuir para que o 
Governo americana entendo e aceite uma maior 
coopera~oo horizontal com os demais poises do 
bloco ocidental, sem o que a unidade desse grupo, 
ao qual pertencemos, continuara a sofrer. ~ ne
cessaria que os Estados Unidos do America ocei
tem, de forma operacional, que as decisoes que 
afetam a sobrevivencia e a identidade ideologica 
dos poises ocidentais devam ser tornados levando 
em consideracao as aspira~oes legitimas de todos 
esses poises. De nossa porte, temos procurado, ao 
maximo, estreitar as consultas com o Governo 
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americana para tornor efetivo esse objetivo. 0 
mesmo entendimento porece existir por porte do 
Secretario de Estodo americana. No dio-o-dio dos 
relo~oes biloterois entre os nossos poises conti
nuom \l reproduzir-se, porem, problemas que de
rivom de umo terta resistencia que perdura em 
muitos setores do Governo americana as trons
forma~oes inevitaveis que hao de levar os poises 
em desenvolvimento a umo situo~ao de moior 
iguoldode com rela~ao oos poises industrializados. 

brasil-urss: coopera~iio e respeito mutuo 

Nossos rela~oes com a Uniao Sovietico se desen
volvem sobre a exata pratica do rcspeito mutuo 
e do nao-ingerencia nos assuntos internos urn do 
outro. Temos bustodo olorgar os terrenos de co
opero~fio passive! que, servindo oos interesses 
economicos de ambos OS poises, nfio triem pro
blemas em outros niveis do relacionamento mu
tuo. ~ nosso esperan~a que a protica do convi
vencia entre as na~oes de distintas ideologios te
nho sabre seus povos e dirigentes o efeito pedo
g6gico de ocostuma-los o preferir a coopero~ao 
oo ontogonismo, com isso contribuindo para a 
paz. 
Dos impasses politicos do op6s!Guerra, herdamos 
situa~oes ambiguas em v6rias partes do mundo, 
cuja tontinua~ao e fonte de omea~as constantes a 
paz mundiol. V6rios dessas situa~oes se vern re
solvendo nos anos recentes. Ao oumentor sua 
partitipo~ao no cencirio mundial, noo pode es
quivar-se o Brasil de definir-se a respeito claque
las oinda pendentes. 

republica popular da china: oportunidades 
de interciimbio no interesse reciproco 

Uma dessas questoes foi a do reconhecimento do 
Republica Popular do Chir.a. Compreendendo cerco 
de um quinto do populo~ao do mundo, a Chino 
tern as condi~oes para desempenhar urn popel 
relevante no encaminhamento das questoes do 
paz ou do guerra no mundo. ~ importonte que ela 
encontre no convivencia com as demais na~oes 
razoes para contribuir construtivomente em favor 
do paz. No plano biloterol, contomos que, tondu
zidos as nossos relo~oes dentro dos estritos prin
cipios do total respeito mutua e do nao-ingeren
cia nos ossuntos um do outro, sejom proficuos as 
~portunidades de intercambio no interesse red
proto . 
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terceiro mundo: faixas de coincidencia e 
niio-automatismo 

As duos ultimas decados tern ossistido a urn pro
cesso de orregimenta~oo dos poises menos desen
volvidos, em terno de principies que aglomerom 
maier eu menor numere desses poises. Oro eles 
sao o Grupo des 77, ora sao e Gn~)O dos Nae
Aiinhados, ora se constituem no entidade mitica 
denominada Terceiro Mundo e assim por dian1e. 
0 denominador comum desses conjuntos e o re
conhecimente, per parte desses poises, de que 
eles constituem a parcela do humanidade menos 
foverecido pelo progresso material e o desejo ur
pente que a todos nutre de encontror meies para 
a corre~ao dessa ineqiiidade. Com esse grupo de 
poises cncontramos v6rios foixas de coincidencia. 
lsso, pon!m, nae nos transforma em seguidores 
autematicos das decisoes politicos do suo maiorio. 
Nosso esfor~o tern side o de otuar, junto oos de
mais pai~es em desenvolvimento, no sentido de 
auxilior a coordeno~ao dos seus esfor~os de ma
neiro construtiva e eficiente, nao nos deixando 
iludir com vit6rias formais e declorat6rias nos 
foros internocionais a que noo correspondom su
cessos materiais conseqiientes. Por isso evitamos 
posi~oes demagog icos de confronta~oo com os 
poises desenvolvidos, aos quais queremos conven
cer e com os quais queremos negociar. 
Entre os attasos hist6ricos a que coube a nosso 
gero~ao assistir, e o colonialismo um dos mais 
drom6ticos. Jcl nao e possivel destonhecer a evi
dencio de que nao souberam as no~oes coloni
zodoras cumprir a missao de elevor a civilizo~fio 
as populo~oes primitives ou desfavorecidas que 
pretenderom proteger. Contra a ingerencio predo
t6ria dos cofonizodores, foi necessaria que o sen
timento notivisto se erguesse com todo determi
na~oo. A luta onticolonialista no Africa vern ocor
dondo as consciencios universois para a urgencia 
do problema. No Brasil, o sentimento de froter
nidade com os povos de Angola, de Mo~ombique, 

. de Guine-Bissau e de Cabo Verde derom o esti
mulo para nova atitude govcrnomental muito 
mais portitiponte no erradico~ao do colonialis
mo. A estes Estodos em formo~ao estendemos a 
nosso coopero~ao mois sincera. 

oriente pr6ximo: clireito dos palestinos a 
nacionalidade 

No Oriente Proximo, outros tensoes recorrentes e 
sempre mais agravadas requereram revisoes pon-

----- - ------- - ___ -



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

deradas e decisoes atualizadas por parte do Go
verna. Pais ovesso pela trodi~ao e pela lei a con
quista territorial pela for~a, nao podia o Brasil 
abonar uma conduta que, neste momento, contri
bui para manter o mundo ansioso quanto oo seu 
proprio futuro. Ao mesmo tempo, sabendo distin
guir o circunstancial do fundamental, e, embora 
mantendo nossa aversao justificada aos excessos 
de grupos extremistas, assumimos a responsabi
lidade de reconhecer aos palestinos os legitimos 
direitos a nacionalidade e a soberania, de que 
foram privados. 
No plano continental, temos sido ate abundantes 
nas nossas reiteradas manifesta~oes de abertura 
para o dicilogo. Oferecemos a nossa coopera~iio 
a todos os paises, com a unica ressalva de que 
as rela~oes reciprocas sejam mutuamente bene
ficas e se procedam em estreita observancia as 
regras fundamentais do respeito mutuo e da niio
interven~iio. Quanto a coopera~ao multilateral re
gional, temos dado o melhor de nossos esfo~os 
para modemizar e tornar eficientes os instru
mentos que a conduzem, pensando na tarefa co· 
mum que nos aguarda de construir um futuro de 
prosperidade, de igualdade e de justi~a para to· 
das as na~oes do Hemisferio. 
Falei no inicio desta Aula sobre o car6ter pros
pectivo que deve ter a diplomacia de urn pais 
como o Brasil, que se vira por inteiro para o fu
turo. Que quer dizer isso no plano operational? 
Em primeiro Iugar, temos de definir o que futuro 
fozemos referenda: ao omanha? a 1984? ao ano 
2001? 
0 que quero dizer e que qualquer ontecipa~oo 
de cenarios esfara fortemente tingida por atitu
des oprioristicas por parte do formulodor de po
litico. 0 omanho e 0 cenario previsivel em todos 
suos tendencies conhecidos, sujeito openas as 
surpresas do aleat6rio. 1984 e o cenario dos que 
extropolom como irreversiveis e irrefreciveis as 
tendencies negativas do presente e nos desabam 

sabre as cabecas seus pressag1os opocolipticos. 
2001 e 0 cenario dos utopistas sonhodores. 
0 problema para 0 formulador de politico e, no 
verdode, menos o de sober em que plano tempo
ral colocar as suas metas do que a do atitude 
a tomar com rela~ao as hip6teses do futuro. Co
mo ocreditomos que o futuro para o qual traba
lhomos continuora 0 opresentar celeres transfor
ma~oes, qui~6 coda vez mais complexes e 
dinomicas, estomos convencidos de que o impor
tante e que a filosnfia da a~iio politico que in
forme as avalia~oes e op~oes do Governo seja 
capaz de instrumentci-lo para decidir eficiente· 
mente no ritmo que o porvir historico exija. Por 
essa rozao, cremos que os principios acimo refe
ridos do progmotismo, do responsobilidode e do 
ecumenismo, se sao relevontes hoje o seroo coda 
vez mais para 0 futuro. 0 importante e estar aler
ta para as potencialidades de cada situa~iio vi
vida e explorci-las ao maximo na dire~iio dos 
objetivos permanentes. Mais do que isso e cien· 
cia-fic~ao. 
No ovioo que me trazia ao Recife, assinei a por
torio que convoca urn Concurso de Provas para 
Acesso Direto a Correira de Diplomato, tornado 
necessaria para 0 preenchimento do grande nu
mero de vagas existentes no classe inicial do 
Carreira. Ao foze-lo, ocorreu-me que os candidatos 
aprovados no Concurso seroo OS Emboixadores do 
Brasil do ano 2000. De urn relance, percebi a 
enorme responsabilidade que a eles oguarda e 
que a nos cabe ao convoca-los para essa tarefa. 
Quem, nesta sola, podera descrever os contornos 
do ono 2000? E, no entanto, e provavel que entre 
os Senhores que me ouvem, esteja, sem possibi
lidade de conhecimento disso, urn desses Embai
xadores a quem minha gera~ao passar6, no ca
minho, o bastoo do condu~oo do politico externa 
brasileira. 

Muito obrigado a todos os que me deram o pri
vilegio de ouvir-me. 
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trigo uruguaio para 
Discurso do Ministro de Estado das • • 

Rela~oes Exteri~res, Azeredo do Silveira,. quando mercado brastletro 
do ossrnoturo de ocordo sobre tngo com 

o Uruguai, no Palacio ltomaroty, em Brasilia, em 7 de mar~o de 1975 

Senhor Emboixodor, 

Ao celebrarmos esto troco de Notas, pela qual o 
Brasil vern de odquirir 50 mil tonelodas de trigo 
uruguoio, manifesto a Vosso Excelencio minha 
especial satisfa~oo em realizer esse ato, pela im
portdncio de que o mesmo se reveste para o in
cremento das rela~oes comerciois entre nossos 
dois poises. 
Trota-se no verdade de uma opera~Cio comercial 
que nao deve ser consideroda mais urn fato corri
qtieiro nos rela~oes entre os dois poises, uma vez 
que indica amplas e fecundas possibilidades de 
coopera~oo bilateral no setor agricola, coso ambos 
os Governos passem a acionor as condi~oes de 
complementaridode de suas economics. Nesse 
contexto, o desenvolvimento do triticultura orien
tal traria conseqiiencias auspiciosas para o inter
combio comercial brasileiro-uruguaio, elevando-o 
o niveis excepcionais, ao mesmo tempo em que 
diminuiria as possibilidades de desequilfbrio nos 
relo~oes de troca reciprocas. 
~ desejo do Governo brasileiro estreitar os tradi
cionais la~os de amizade e coopera~Cio que, desde 
o crio~oo do Estado Oriental, ha 150 anos, tern 
irmonado os dois Povos, identificondo-os em uma 
luto comum pelo seu desenvolvimento. Tal de
siderata, que corresponde a urn ditame do His
toric e une as duos nacionalidades em urn mesmo 
sentido de crescimento solid6rio, hoje, mois do 
que nunco, representa urn imperotivo. 

Ante as modifica~oes ocorridas no recente pano
rama mundial, nenhum pais pode pennitir-se o 
luxo de afastar-se dos demais, por mais rico que 
seja, por mais independente em recursos naturais 
e desenvolvimenfo industrial que crparente. No 
mundo interdependente de hoje, nenhuma N~iio, 
por mais prospera que seja, esta imune a a~o 
desagregadora das crises economicas intemado
nais. Nenhuma podera seguir comodamente a via 
egoista do crescimento isolado, indiferente ao 
que se passa na comunidade intemacional e, em 
especial, ao que ocorre com aqueles paises com 
quem manhim la~os historicos comuns. 
A politico externa brasileira busca praticar com 
as na~oes omigas - e entre elas sobressai o Uru· 
guoi, conosco identificado por iniludiveis vinculos 
de amizade ao Iongo de seus quase cento e cin
qiienta onos de vida soberona - uma politico de 
interdependencia real e diniimica. Essa linha de 
a~Cio, ecumenico e pragmcitica, objetiva promover 
o_ desenvolvimento de nossos respectivas econo
mics em urn plano de coordeno~ao harmonica e 
imaginative, respeitando as caracteristicos e 
peculioridades de coda pais. 
0 Brasil, Senhor Emboixodor, esta disposto o ex· 
plorar todas as vias de entendimento e colabora· 
~Cio com o Uruguoi pora o fortalecimento das re
la~oes mutuas e a promo~oo do bem-estor de seus 
povos. Assim ogindo, estamos convictos de inter
preter os mais profundos sentimentos do No~oo 
brasileiro, que sempre soube devotar a nobre 
Na~ao uruguaio sua mais incondicional omizode. 

45 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

convenios com a uit 
Discurso do Ministro de • 

Estado das Rela~oes ~xt~ri.ores, Ant~nio F. Azeredo .d~ Silveira, aperfel~oam 
na cenmonra da assmatura de conven1os com a Y 

Uniiio lnternacional de Telecamunica~oes (UIT), 

relatives 0 pesquis~ e _oo desenvolvimento telecomunica~oes 
das comun1c_a~oes e dos recursos Y 

humanos para telecomunica~oes, em Brasilia, em 10 de mar~o de 1975 • 

Senhor Secretcirio-Geral do UIT, 
Senhor Ministro de Estado das Comunica~oes, 
Senhor Representante do PNUD no Brasil, 
Senhor Presidente do TELEBRAS, 

Muito me alegra recebe-los nesta Coso no opor
tunidadc em que sera assinado projeto de grande 
relevancia para o aprimoramento das telecomuni
ca~oes no Brasil. E gratificante que tenham sido 
levados a bam termo estes entendimentos. 0 lta
maraty participou com interesse no prepara~ao 
deste resultado, que conduzir6 a UIT a dar coope
ra~oo tecnica ao orograma de Recursos Humanos 
o ser executado pela TELEBRAS, com a assisten
cia financeira do Programa das Na~oes Unidas 
para o Desenvolvimento. 
0 Documento que assinamos nesta data ganha 
relevo diante das metes do Governo do Presidente 
Geisel para o setor de telecamunica~oes, com in
vestimentos do ordem de 40 bilhoes de cruzeiros 
ciurante o periodo de execu~oo do II Piano Na
cional cle Desenvolvimen.to. 
Desejo aqui destacar a impartancio que atribui
mos o ossistimcia tecnica prestada pela Unioo 
lntemacional de Telecomunica~oes, atraves do 
Programo dos Na~oes Unidas para o Desenvolvi
mento. Parece-nos imprescindivel cantor com a 
ori~nta~oo de especiolistas, cuja ossistencia ma
ximizarci os beneficios a serem colhidos dos pro-

gramas empreendidos no setor de telecomunica
~oes. Assim e, no que concerne aos Recursos 
Humanos, em cujo treinamento se exige a com
bina~oo dos meios de instru~oo os mais avan~a
dos, com outros menos sofisticados, jo existentes 
no Pais, de forma a assegurar eficcicia, economi
cidade e oportunidade a coda projeto. 
A colabora~oo do Programa das Na~oes Unidas 
para o Desenvolvimento em projeto do Governo 
brasileiro sen'J sempre bern recebida, pais corres
ponde, com precisoo, noo s6 aos objetivos do 
assistencia tecnica internacional, mas tambem 
aos esfor~os das Na~oes Unidas para estimular 
o desenvolvimento harmonica de todos os Paises
Membros. A mesma oriento~Cio, que too bern aco
lhemos em nivel nacional, noo deveria ser afas
tada dos projetos em nivel regional ou inter-re
gional. 0 estimulo a cria~Cio de projetos de gran
de rigor operacional, contendo elementos que -
contribuam, de forma efetiva, para o desenvolvi
mento tecnol6gico dos poises recebedores do aju
da, deve, a nosso ver, ser mantido como uma das 
diretrizes fundamentais do PNUD, ao elaborar 
seus programas e propO-Ios aos Governos. 
No tocante 6 escala regional, pensamos que o 
Programa deve seguir sem desvios o objetivo de 
elaborar e executor projetos que visem aproximar 
os poises do America latina, que objetivem subli
nhar interesses comuns, e sejam desprovidos de 
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criterios subjetivos de julgomento, ossim como 
isentos de conoto~oes politicos. 
Bem sobe Vosso Excelencia, Senhor Secret6rio
Gerol do UIT, o esfor~o realizodo pelo Governo 
brosileiro, nos ultimos dez anos, para promover, 
de forma integrodo, 0 desenvolvimento economi
co e social do Brasil. E not6rio, por outre !ado, 
a contribui~Cio prestado pelo setor de telecomu
nica~oes a consecu~ao dos objetivos colimados 
pela Administro~ao Federal. Contribui~ao direto, 
pelo efeito multiplicodor dos investimentos, e do 
grande obsor~ao de mao-de-obra, nos industries 
de equipomentos e aporelhos de comunico~ao, ou 
indireto, repercutindo sabre a politico de inte
gra~ao nacionol a qual feria nos comunico~oes 
um dos instrumentos mois eficientes para mini
mizar os efeitos dissociotivos dos distoncias que 
separam as diferente~ regioes do Pais. 
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No implemento~ao do progroma de expansao e 
melhoria das telecomunico~oes, bastonte preca
rias ha pouco tempo oindcr, tem sido obsorvidos 
recursos materiois e humonos em largo escaiCI. 
Alem disso, intentou-se o implementa~Cio, pratica
mente a partir do nodo, de umo estrutura de 
plonejomento orgonizodo em bases nocionois, co
paz de (eduzir o desnivel entre o pouco experi
encia ocumulada no Pais e as n.ecessidodes de 
continuo e acelerodo exponsoo do setor. 
Estes sao, em sintese, OS objetivos do GovernQ 
brosileiro no campo estrotegico dos telecomuni
ca~oes e esta, Senhor Secretario-Geral, o atitude 
que odotomos para com os organismos interna
cionois como a UIT, que nos fornece too impor-

. tonte coloboro~ao e opoio. 

Muito obrigodo. 
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a9ao diplomatica impede 
poluiQao do atlantico 

0 Gevemo &rasileiro foi surpreendido pela decisio 
cia companhia finlandesa Neste Oy de 

enviar o navio "Enskeri" ao Atlantico Sui para despejar 
residuos quimicos veunosos, sobretudo arsinico. 

0 Brasil expressoa total repudio pelas conseqiiencias 
que os eomponentes quimieos pode"riam eausar aos 

reeursos naturais atlantieos - posi~io que teve 
imediata adesiio do Urvguai e da Argentina. 

0 Govemo finlandes, sensivel ao protesto, negou 
permissio a eompanhia. 0 ltamaraty expediu tris 

Comunieados ofidais. 

Em 21 de mal)o de 1975 

"Confirmada a informa~ao de que o navio fin
Jandes "Enskeri" transporta cargo de residuos 
industriais, principalmente arsenico, a fim de des
pejo-los em aguas do Atlantico Sui, o Ministro 
dos Rela~oes Exteriores, Emboixador Antonio F. 
Azeredo do Silveira, convocou hoje o Encarregado 
de Neg6cios do Finlandio a quem opresentou fir
me protesto e a quem disse que, se for mantida 
a decisao finlandesa, tero esta repercussoes im
previsiveis nos rela~Oes entre os dois poises, uma 
vez que, se 0 carregamento nao e nocivo, deveria 
ser alijado em aguas finlandesas. 
Parolelamente, a Delega~ao do Brasil a Conferen
cia do Mar, ora em curso em Genebra, apresen
taro, possivelmente ainda amanha, e provavel
mente em conjunto com as Delega~oes do Argen
tina e do Uruguai, protesto formal ao Presidente 
do Conferencia. 

Gestoes identicas serao feitas no proxima segun
da-feiro, quando o Grupo lotino-Americono no 
Conferencio do Mar se reunir, por iniciotivo bra
sileiro. 
Em Brasilia, os Emboixodores ofriconos ocredita
dos junto ao Governo brosileiro estao sendo con
vocodos oo ltamaraty para que sejam informados 
do que precede e para que se lhes solicite a ode
sao de seus Governos as gestoes oro empreen
didas. 
Do mesma forma, exomina-se a possibilidode de 
se efetuarem gestoes junto a Organizo~ao Mari
tima Consultive lntergovernomental (IMCO), em 
Londres. 
Em Nairobi, o Embaixodor do Brasil entregoro 
carta ao Diretor-Executivo do Progroma das No
~oes Unidas para o Meio-Ambiente (UNEP), cha
mondo sua aten~ao para o problema e pedindo 
a odo~ao de todos as medidas pertinentes com 
vistas a preservo~ao do meio-ambiente." 
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Em 22 de ma~o de 1975 

"0 Brasil propos, ontP.m o tarde (sexto-feiro, 21 
de mar~o), com o apoio imediato do Argentino 
e do Uruguai, reuniao de emergencio do Grupo 
latino-Americano nos Na~oes Unidas, para tratar 
do coso do novio finlondes "Enskeri", que trans
porta residues industriais contendo arsenico. 
Convocado pelo seu Presidente - Delegodo do 
Nicaragua - e apoiando unanimemente a posi
~ao dos tres poises proponentes, o Grupo decidiu 
entregar, hoje pela manha, nota conjunta ao Se
cretorio-Gerol das Na~oes Unidas, Senhor Kurt 
Waldheim, pelo qual lhe solicita que utilize os 
meios odequodos junto ao Governo finlandes no 
sentido de tentar impedir o despejo, no Atlontico 
Sui, do cargo do "Enskeri". 
Por outro lodo, no OEA, igualmente ontem, o Re
presentante do Brasil, Emboixador Paulo Vidal, 
cumprindo instru~oes do ltamaraty, solicitou seja 
convocada para a proxima segunda-feiro, dia 24 
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do corrente, Reuniao Extroordinoria do Conselho 
Permonente do Organiza~ao, para exame urgente 
do materia". 

Em 23 de mar~o de 1975 

"0 Encorregodo de Neg6cios do Finldndio no Brasil 
comunicou hoje (domingo, 23 de mor~o) a tarde 
oo Ministro dos Relo~oes Exteriores, Emboixodor 
Antonio F. Azeredo do Silveira, que, em reuniao 
extroordin6ria, o Conselho de Ministros do Fin
londia decidiu negor a autorizo~ao solicitodo pelo 
empresa "Neste Oy" para que o navio "Enskeri" 
alijosse no Atlontico Sui residues industriais con
tendo orsenico. 
Atendendo a pedido do Governo finlandes, o Go
verno brasileiro j6 comunicou, igualmente hoje 
o tarde, a todos os Organismos internocionois 
interessodos no decisao do Conselho de Ministros 
do Finldndia." 
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Discursos do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, e do Presidente 

da Comara dos Deputados, C•mo Borja, 
brasil condena 

.. p~; ~~~si~~~e:~aa~~:~~m;;;~o: discrimina~ao racial 
Ehmma~ao da D1scnmma~ao Rac1al, Y 

no Palocio ltamaraty, em Brosflia, em 21 de mar~o de 1975 · 

palavras de azeredo da silveira 

Senhor Nuncio Apost61ico, 
Senhor Presidente do Co mora d os Deputodos, 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Senhores Emboixodores, 
Senhores Ministros de Estodo, 
Demois Altos autoridodes presentes, 
Minhos Senhoros e Meus Senhores, 

A comunidode dos no~oes comemoro hoje o Dio 
lnternocionol para a Elimino~Cio do Discrimino~Cio 
Racial. A cerimonio que nos reune neste momento 
ossocio o Governo e o povo brosileiro a celebro
~Cio desto data que ja foz porte do calendario 
dvico do humonidode, dedicoda que e a reofir
mo~Cio de umo dos suos aspira~oes mais gene
roses e mois universois. 
0 Brasil nao poderia ficor olheio a este dia. Nossa 
adesao inobolavel a luto contra a discrimino~Cio 
racial noo resulto apenas daqueles prindpios eti
~os que recebemos no bojo de nosso legodo hu
monistico e que estao hoje incorporados a De
cloro~ao dos Direitos rio Homem e a Declaro~ao 
sobre a Elimina~ao de Todas as Formas de Dis
crimina~oo Racial. Ela deriva tambem do nossa 
propria experiencia nacional. . 

A fonna~iio national do Brasil realizou-se a base 
da nega~iio sistemcitic:a das diferen~as de cor. 

0 esfor~o de constru~iio da nacionalidade, desde 
os dias remotos de nossa hist6ria, niio feria sido 
possivel sem a admiravel capacidade de integra
~iio entre as ra~as. 

Para o Governo e o povo brasileiros, a comemo
ro~ao do Dia lnternocional para a Elimino~ao do 
Discrimina~ao Racial tern, pois, um duplo signi
ficado: o de reofirmor valores que sao ao mesmo 
tempo universois e brasileiros; e que correspon
dem, assim, a nosso voca~ao ecumenica e a nossa 
personalidade nacional. 
Desejo agrodecer a presen~a nesta Coso dos Se
nhores Chefes de Missao, dos Senhores Ministros 
de Estado, dos Senhores Membros das Comissoes 
de Rela~oes Exteriores do Senado e de Diplomacia 
do Cornaro dos Deputodos, e demais convidados. 
0 Senhor Chefe do Cerimonial procedera agora, 
a leitura do mensagem que Sua Excelencia o Se
nhor Presidente do Republica dirigiu hoje ao povo 
brasileiro, bern como a que recebi do Secretario
Geral das Na~Oes Unidas, Senhor Kurt Waldheim. 

discurso de celio boria 

Agrade~o ao Ministro de Estado das Rela~oes Ex
teriores, Emboixador Azeredo do Silveira, o con
vite que fez a Camara dos Deputados para osso
ciar-se, atraves do palavra do seu Presidente, a 
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esfe oto que ossinolo o tronscurso do Dio lnter
nocionol para o Elimina~Cio do Discrimino~Cio Ra
cial, no conformidode do que nos recomendo a 
Orgoniza~oo das Na~oes Unidos. 
Promovendo·o, o Governo Brosileiro deseja morcur 
o seu repudio a todos as formos de discrimino~Cio 
com fundamento no ro~o ou no etnio de indi
viduos c de grupos e, simultoneomente, reiterar 
a posi~oo que ossumiu, no mois alto foro do co
munidode internacional, desde que a questao foi 
ali introduzido para efeito de discussao e de de
cisco. 
£ de se assinolor, tombern, que o repudio brosi
leiro 0 discrimino~Cio racial noo e entorpecido ou 
obrondodo pelo circunstoncio de nos montermos 
fieis oos principios do respeito o soberonio dos 
Estodos, de noo-interven~ao nos seus neg6cios in
fernos e de outodetermino~Cio dos povos. 
A discrjmina~ao racial - proibida em nossa Cons
titui~ao e definida em lei como conduta punivel 
- tontraria fundamentalmente a forma~ao do 
povo brasileiro que pratitou e pratica intensa e 
habitual miscigena~ao e, alt~m disso, constroi a 
sua propria cultura com as contribui~oes mais 
divers as. 
Tendo_ tido a honro de co-porticipor do redo~oo 
do Declaro~Cio Oficiol do UNESCO sobre ro~o e 
preconceito de ro~o. feito em Paris, no ono de 
1967 e, aindo, a de servir como Delegodo do 
Brasil e Relotor-Gerol, no Semin6rio do ONU, que 
se reuniu no Republica des Comoroes, lounde, em 
1971, sei bern que grondes e largos possos forom 
dodos no sentido de crior umo consciencio mun
diol dos perigos e moleficios que a discrimino~Cio 
racial ensejo. 
A unidode de origem do nosso especie e a iguol 
reparti~ao do heran~a genetica, entre todos os 
grupos humanos, afirmodas no documento de 
1967, constituem, hoje, convic~oes comuns, noo 
desmentidos por qualquer constata~oo cientffico 
serio. E sao universolmente condenadas todas OS 

formos de opressao de indivfduos ou de grupos 
com fundamento no ro~a dos oprimidos. A re
pulse gerol ao segregocionismo e ao oportefsmo 
constitui urn alto momenta do evolu~oo do cons
ciencio moral do humanidode. 
£, ossim, bastante significative o foto de noo ser, 
openos, a discrimina~Cio racial, urn fato sociolo
gico e politico de dimensoes geogrOficos limitodos 
o esto ou oquelo regiao, para tronsformar-se em 
questoo de consciencio que interesse o todos as 
for~os marais, ossim religiosas como politicos e 
sociois voltadas para o progresso espirituol do 
humonidade. 
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E for~oso reconhecer que, nesse particular, algu
mas na~oes menos avan~adas, do ponto-de-vista 
do seu desenvolvimento material, apresentam um 
quadro de rela~oes inter-ratiais muito mais sa
tisfatorio do que aquelas consideradas, com jus
ti~a, plenamente desenvolvidas. 
Recolhe-se, desse fato, a provo do hao coinciden
cio dos dois progresses: o moral e o material. E, 
aindo, que a imposi~oo de modelos de conviven
cia humano a povos que odotaram padroes cultu
rois morolmente saud6veis, pode geror retroces
sss indesejciveis no campo do harmoniosa convi
vencia de ro~as e de cultures. 
E de extrema importoncio para a paz e para a 
elimina~Cio do discrimino~Cio racial que nenhumo 
no~ao ou grupo de no~oes, que nenhuma culture 
ou civilizo~ao se suponha detentoro do monop6-
lio do verdade ou repute a sua consciencia moral 
mois proximo do bern, pclo simples foto de ser 
economico ou militarmente mais poderosa. 
A for~a que deriva da riqueza ou das armas nao 
impediu as grandes catastrofes morais deste 
seculo. 
E isto nos Ievario o pensor que assim como os 
valores do heran~o genetica se tronsmitem equa
nimemente entre todos os grupos humanos, tom
bern os volores do consciencio moral de nossa 
especie germinam e viceiam em todos as latitudes 
e em todos os quodrontes do Terra. 
Coda povo, se olhar com humildade suo historic, 
encontrarci nela mementos luminosos e sombrios. 
E verificarci que as reo~oes solv~doros, os gestos 
edificontes noscem de seu proprio seio. 
A experiencia do colonialismo legou-nos umo li
~Cio que nao deverio ser jomois esquecida: a de 
que as tutelos morois fundados no presun~osa 
assun~Cio de uma superioridade dos volores pro
pries em detrimento dos alheios, importa, quase 
sempre, no destrui~ao e involu~Cio dos tutelados 
e no oparecimento de males dentes desconhecidos. 
Folando o Chefes de Missao tao generosamente 
interessodos em conhecer e compreender o Brasil, 
pe~o licen~o para mostror-lhes, sem nenhuma 

· iactancio, mas com indisfar~civel orgulho de mi
nho P6tria, como formomos a consciencia do 
nosso unidade com as multiples contribui~oes 
etnicos e culturois que recebemos. 
Em questoes de relacionamento racial, a experi
encia brasileira e exemplo que vale a pena ser 
conhecido e meditado. As linhas fundamentais do 
convlvlo racial, num pals formado pelo amalgama 
do Indio, do negro e do bronco, tem sido a tole
rancia, a compreensao e mesmo a solidariedade 
sempre .presentes na tradi§iiO etnita brasileira. 
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E niio poderia ser de outro modo, se considerar
mos nossas origens de na~iio que se formou co
mo resultado da expansiio do espirito de aventura 
dos habitantes da Peninsula Iberica. 
Nosso passodo etnico e cultural e, pois, raro 
exemplo de processo de assimila~ao e integro~ao, 
resultado de uma culture em cujas raizes, encon
tram-se tendencies e costumes de muitos povos 
que se mesclaram abaixo dos Pirineus, onde o 
mar lusitono marco o come~o de novas civiliza
~oes e novas caminhos, seja os das Indios, seja 
os das Americas. Antrop61ogos e soci61ogos que 
investigam as antigos idodes do homem e seu 
comportomento, sempre se detem no Peninsula 
Iberica. E, no estudo dos origens lusitanas, che
gam a conclusao de que serio realmente dificil 
encontrar urn povo de possado cultural e etnico 
mais diverso. lembra Gilberta Freyre a presen~a. 
no lusitonia, dos ligurios, dos celtas, dos goole
ses, dos fenicios, dos olemaes, franceses e ingle
ses. E mesmo negros jci hovia em Portugal. e 
tambem indios orientais, antes do descoberta e 
coloniza~ao do Brasil. E o humanista Clevordo, em 
carto a seu amigo latonia assevera: "Estou em 
crer que em lisboa os escravos e escravas sao 
mais que os portugueses". 
Outros preconceitos houve que se desenvolveram, 
urn deles em rela~ao oo trabolho agricola, ou, por 
extensao, o quolquer cotegorio de trabolho, mas 
nunco por fundamento no cor do pele. Discrimi
not6rio a condi~ao social no escolo hierarquico: 
trabalho duro, trobolho para negros e mouros, 
trobolho escrovo. Tao secundario o ospecto racial 
que, mergulhando-se nos lendos que oinda hoje, 
esmoecidas, refletem-se no literature de cordel, 
vamos encontrar em muitos narratives medievois, 
principes broncos e princesas mouras - a mo~a 
morena, tipo de beleza romantizada - e nao so 
fidolgos de pele bronco, cabelos louros e olhos 
ozuis. Havia, pois, no antigo gente lusitona, urn 
ideal de beleza incompanivel - a mulher morena, 
a moura - ideoliza~ao que se fixou no ethos dos 
conquistadores oo Iongo do primeira fase colonial. 
Torno-se, portonto, de fcicil compreensao o foto 
de que, embolados e odormecidos os meninos por
tugueses, ouvindo histories mouriscas, nada eu
ropeios, tentassem, adultos, repeti-las no convivio 
quose edenico com os indios brasileiros, gente de 
pele escura ou quase escura, pordos no expres· 
sao de Cominha, que decerto nao fechou OS olhos, 
mas os monteve abertos, a ponte de descreve-los 
no famosa corta a 0; Manuel, "de bons rostos e 
bons narizes, bern feifos". 

Ora, tude isso foz porte dos fundamentos de nossa 
heron~a cultural, que se desenvolveu nas terras 
do pau-brasil, sem contaminar-se de racismo, de 
segregacionismo, ou mesmo de quantos ismos se 
inventem para lan~or, no expressao de Gabriel 
Marcel. os homens contra o homem. Aos portu· 
gueses devemos essa tendencia nossa de, Ionge 
de cavar fossos, de levantar barreiras, de cons· 
truir muros abominaveis, a de estender as miios 
ou de abrir os bra~os - gesto largo tao Iatino, 
tiio brasileiro - com o objetivo de ampliar o con
vivio humano. 
Viajontes estrangeiros que nos visitarom, oo Jon
go do Seculo XIX, quando ja estava de fato de
finida nosso fei~ao geogrcifico e estruturodas nos
sas linhas de desenvolvimento etnico e politico, 
real~om a inexistencio de conflitos raciois. Pelo 
contrcirio: em confronto com outros no~oes, elo
giam o nosso comportamento de sentido integro
cional. Urn desses viojantes, Burton, que esteve 
no Rio em 1863, deixou esto observo~ao: "Aqui, 
todos OS homens, especio(mente OS que SaO Jivres, 
quando nao sao negros, sao broncos; e muitas 
vezes urn homem e oficialmente bronco, mas no 
verdade quase negro". Jci no come~o deste seculo, 
James Bryce, em suo obro South America, Obser· 
vations and Impressions, ocentuou o foto de que 
no Brasil. em Iugar do distin~ao de ra~as, hovio 
uma distin~ao "de posi~ao ou de closse mais do 
que de cores". 
Se formes observor a chamado elite que dirigio o 
Pais, que vomos encontrar? Muitos de nossos Ji. 
deres no Parlamento do Imperio, vindos do Norte, 
do Nordeste, do Centro-Oeste e mesmo do Sui, 
eram descendentes de africanos, quando niio de 
escravos, a exemplo de Rebou~as e Saldanha Ma
rinho. No verdode, ocrescente-se ao extraordinci
rio cn!dito dos homens do Imperio, que souberom 
manter a unidode territorial do Brasil a conser
vo~oo dos principios da democracio etnica e so
cial. cujos resultados estamos colhendo em nossa 
epoco, quando 0 desenvolvimento nacional de paz 
com a porticipo~ao livre de todos os brosileiros. 
Vejom os senhores a contribui~ao dos vcirios tipos 
etnicos no forma~Cio do Brasil contemporoneo. 
Aqui vivem e trabalham nas cidades e nos cam
pos, sem se preocuporem com a forma~ao de 
quistos etnicos, alemiies, italianos, japoneses -
e com especial raziio os portugueses - grupos 
humanos que terminam por assimilar, reciproca
mente, usos e costumes, num amalgama de ex
traordinciria vitalidade, que por si so explica o 
milagre da couistencia de criaturas humanas de 
variada origem geogrcifica e situa~iio social, de 
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diversas linguas e de estranhos costumes, que se 
habituam aos tropicos e ncle ampliam suas possi
bilidades criadoras. Tern side o Brasil mostrado 
a quantos se interessam pelos problemas espe
c:ificos de cultura, como exemplo de que velhas 
teorias de superioridade racial nao resistem ao 
tempo, e, muito menos, a uma realidade que en
tra pelos olhos, desmentindo sisudos arianistas 
que veem na mesti~agem a carac:terfstica printi· 
pal da vitalidade brasileira, sem que isto tenha 
c:onduzido nosso povo a desagrega~iio ou a dege
nerescencia. 

Senhores: 

Estos observo~oes a prop6sito dos fundomentos 
do culturo brasileiro, a que oludi em r6pidos tro
~os, tern o objetivo de. mostrar em que se alicer
~am as nossos convic~oes de repulsa a principios 
discriminat6rios, principalmente os rociois. Nao 
se troto de uma atitude meramente politico, tendo 
em vista os compromissos ossumidos pelo Brasil, 
junto a Orgonizo~ao das Na~oes Unidos. Mas umo 
otitude boseado em convic~oes que remontam as 
origens de nossa forma~ao, mesmo a epoca an
terior a descoberto. 
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Somos, inegovelmente, umo democrocia etnica, 
onde todos contribuem para a vida economica e 
para a vida politico do na~ao. Quando buscomos 
unir esfor~os em favor de uma politico transna
cional de culture, como a que oro empreende 
com firmeza o Ministerio das Relo~oes Exteriores, 
nunca e demasiodo insis1ir em favor de pro·Jiden
cios que visem oo congro~omento internacional, 
com a supero~cio de barreiros que nao openas 
separom, mas conflitom as no~oes. 

Nesse sentido, a Mensogem oo Congresso Notional· 
encominhodo pelo Presidente Ernesto Geisel, de
cidido e vigoroso, rotifico umo linha de conduto 
no relocionomento do Brasil com as no~oes afri
conos. "Essa politico - esclorece a Mensogem -
inspirada no principio de autodetermina~ao, con· 
tem um elemento etico fundamental: 0 repudio 
a todas as formas de colonialismo e a odiosa 
pratica de discrimina~ao racial e do apartelsmo". 
Ao tornar nossos as palovras do Sr. Presidente 
do Republica, ossociamo-nos a todos oqueles que, 
oeste 21 de mor~o, desejam se torne reolidode 
a extin~ao dos conflitos de origem racial, equi
voco clamoroso que depoe contra o homem, crio
tura feito a imogem e a semelhon~o de Deus. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Discurso do Ministro de Estodo prag matismo do itamaraty 
das Relo~oes Exteriores, Antonio F. 

Azeredo da s.ilveiro, por ocasi~o tam be' m na t"nforma"-a-0 
do assrnoturo do Convemo V 

MRE-Secretoria de Planejomento do Presidencio do Republica, em 24 de mor~o de 1975 

Senhor Ministro Chefe tla Secretaria de 
Plane iamento, 
Senhores Ministros, 
Senhoras e Senhores, 

A pr6tica dos principios fundamentais do Refor
ma Administrativa - planejamento, coordena~ao, 
descentraliza~ao, delega~ao de compefimcia e 
controle - pressupoe, entre outras importantes 
condi~oes, a existencia de um sistema de infor
ma~ao bern estruturado e de funcionamento efi
caz. lsto porque tais atividades, ainda que isola
das conceitualmente e executadas por 6rgaos ou 
setores diferentes, so encontrorao viabilidade 
para servir aos fins das institui~oes a que per: 
'encem, se dispuserem de um fluxo informacional 
que as integre e compatibilize no processo deci
s6rio. 
0 convenio que acabo de assinar com o Senhor 
Ministro de Estado, Chefe do Secretaria de Pla
nejamento do Presidencia do Republica, enqua
dra-se neste espirito, pois objetiva proporcionar 
ao !tamoraty instrumentos de administra~ao pro
duz•dos pela avan~ada tecnologia do informa~Cio. 
A importoncia que reveste o ato nao diz respeito 
openas o politico de coopera~Cio permonente entre 
os 6rgaos do administra~Cio, recomendada pelo 
Presidente Geisel: deve ser avaliada, tombem, 
em fun~Cio das atribui~oes do Ministerio das Re
lo~oes Exteriores no quodro gerol do o~ao gover-
namental. . 
No esfor~o comum pelo desenvolvimento econfr 
mico e social e pela seguron~a do Pais, a Coso 
que tenho a honra de chefiar ocupa posi~ao es
trategica de alta relevoncia, como um dos mais 

aptos 6rgaos sensores do realidade externa, en
carregado do dupla fun~ao de participar do ana
lise das inter-rela~oes dos fenomenos significati
vos ocorridos no exterior com os objetivos per
manentes e temporaries de nossa politico e de 
atuor no universo em que estamos inseridos, no 
sentido de tornti-lo, no medido do possivel, mais 
adequado aos nossos interesses. 
Os principios do pragmatismo, da responsabilida
de e do ecumenismo, resultantes de uma filosofia 
de a~ao politico considerada a mais adequada 
para decidir com eficiencia e rapidez no quadro 
das amplas, complexes e velozes transforma~oes 
que se processam dentro e fora do Pais, muito 
dependem para sua exata aplica~Cio da capacida
de do ltamaraty de obter, tratar e analisar com 
rapidez as informa~oes de que necessita, passon
do-as, quando pertinentes, aos demais escolbes 
governamentais interessados em seu conhecimen
to. 
Ao me referir a informo~ao e ao processo deci
sorio nao mencionei o sistema de comunica~oes 
por estar implicito nos primeiros conceitos. ~ 
ele o veiculo do informa~Cio nos dois sentidos 
verticois que interligam o centro de decisoes com 
os niveis de execu~Cio e o instrumento operativo 
indispens6vel no fluxo horizontal de nossas rela
~oes diplomaticas bilaterais e multilaterais. 

Meu caro Ministro Reis Velloso, 

Deposito em nosso empenho de trabalhar em con
junto, ja comprovado em inumeras ocasioes, a 
certeza de que a colabora~ao que ora se amplia 
confirmara uma das melhores tradi~oes do lta
maroty, que e a de saber renovor-se. 

Muito obrigado. 
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franqueza e determina<(ao 
Discurso do Ministro de Estado das • _ 

Rela~iies Exteriores, Antoni? F. Azeredo da Silveira, nas negOCia~oes 
quando da assmatura do Acordo sobre · Y 

Fornecimento de Maquinaria e Equipamento • , • 

da Uniiio Sovietica ao Brasil e de Produtos com OS SOVIetiCOS 
Brasileiros a Uniiio Sovictica e da Ata Final da 

IV Reuniiio da Comissiio-Mista Brasii-URSS, em 24 de mar~o de 1975 

Senhor Vice-Ministro, 

Os otos que ocabamos de ossinor constituem, em 
scu conjunto, urn importonte ocontecimento nos 
relo~oes economicos e comerciois entre os nossos 
poises. llustrom eles como e possivel identificar 
uma ompla faixo de interesses convergentes, co
paz de fornecer o nossos Governos voriado terre
no de coopero~ao, no beneficia de nossos respec
tivos povos. Estou certo, Senhor Vice-Ministro, de 
que e a intensifica~iio dessa coopera~iiO - SO• 

mente possivel quando fundada em autentico 
respeito mutuo e no restrito cumprimento dos 
princlpios da niio-inferven~iio - que constitui os 
fundamentos solidos para a amizade entre OS po
VOS e a paz entre as na~oes. 
A Quarto Reuniao do Comissao-Mista representou 
urn louv6vel esfor~o de ambos os Delega~oes ao 
passer meticulosomente em revista o quanta tern 
ocorrido nos relo~oes entre os nossos poises. Esse 
trobolho foi feito com franqueza e determina~fio 
e animado sobretudo pela disposi~fio de oprender 
e de melhoror. Estou certo de que saimos ambos 
ganhando imensamente com o que foi o trobalho 
do Comissao-Mista nesses ultimos dias em Brasi
lia. 
0 Acordo sobre Fornecimento de M6quinas e 
Equipamentos do Uniao Sovietica ao Brasil e sa
bre o Fornecimento de Mercadorias Brasileiras a 

Uniao Sovietica e j6 urn feliz resultado do tro
balho serio e competente que vern sendo realize
do pela Comissao-Misto. Temos agora uma mol
dura operotiva dentro do qual poderemos dina
mizar o nosso intercdmbio economico e comercial. 
Nesse contexto, o pre-controto entre a Companhia 
Hidreletrica do Sao Francisco e a ·energomachex
port, para fornecimento de equipamentos a Usina 
de Sobradinho, e urn voto de confian~a no born 
desenvolvimento dessas rela~oes. 
Urn aspecto importantc das discussoes havidas, 
e que se reflete nos entendimentos a que chega
mos, e a disposi~fio que anima ambos as Partes 
de zelar por que o fluxo comercial entre os dois 
poises cres~a de forma est6vel e equilibrada. 
lsso possibilitor6 concebermos panoramas de co
opera~cio mais estreita e nos animar6 a aprimo
rar e aprofundor, de forma realmente construti· 
va, o nosso intercdmbio. 

Senhor Vice-Ministro, 

Foi para mim urn prazer receber a Delega~cio 
sovietica e firmar com Vossa Excelencia os do
cumentos aue resultararn do reuniao do Comis
soo-Mista. Pe~o a Vossa Excelencia que transmita 
ao Governo de seu pais os votos do Governo bra
sileiro pela prosperidade do povo do Uniao So
vietica e pela felicidade de seus dirigentes. 
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a visita.do 
chanceler do coveite 

0 Xeque Sabah AI Ahmed AI Jaber AI Sabah, Ministro dos Negocios 
Estrangeiros do Coveite, visitou o Brasil, a convite do Presidente 

Emesto Geisel, em 25 de ma~o de 1975. 
Sua visita, que se estenderia ate 27 de ma~o, foi interrompida 

em conseqiiencia da morte do Rei Fai~al, da Arabia Saudita. 
0 Xeque Sabah retomou ao seu pais no dia 26. As homenagens 

que lhe seriam prestadas, entre as quais um banquete no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, foram suspensas em sinal de luto. 

Durante as conversa~oes mantidas entre o Xeque AI Sabah e 
Azeredo da Silveira foram assinados uma declara~iio 

confunta e um acordo de coopera~iio economica entre 
os Govemos do --Brasil e do Coveite. 

declara~ao conjunta de 25 de mar~o 
de 1975 

A convite do Govemo brasileiro, o Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros do Coveite, Xeque Sabah 
AI Ahmed AI Jaber AI Sabah, visitou o Brasil ofi
cialmente no dia 25 de mar~o de 1975. 
Sua Excelencia o Xeque Saboh AI Ahmed AI Jaber 
AI Soboh, Ministro dos Negocios Estrongeiros do 
Coveite, e Sua Excelencia o Embaixador Antonio 
F. Azeredo do Silveira, Ministro das Rela~oes Ex
teriores do Brasil, souberam com dolorosa sur
preso e pesar do triste noticia do falecimento de 
Suo Majestode o Rei Foi~ol Bin Abdul Aziz al Saud, 
Rei do Arabia Soudita. 
Os dois Ministros expressaram seus profundos 
sentimentos de condolencia e de simpotia a Sua 

Mojestode o Rei Khaled Bin Abdul Aziz AI Saud, 
sucessor do Rei Foi~al, a familia real do Arabia 
Saudita, e a seu povo. 
Em rozao de sua profunda dor e sofrimento, Suo 
Excelencia o Xeque Sobah AI Ahmed AI Jaber AI 
Saboh foi for~ado a abrevior sua visita oficiol ao 
Brasil. 
0 Ministro Sabah AI Ahmed AI Jaber AI Sabah foi 
recebido em audiencia especial, por Sua Excelen
cia o Senhor Presidente do Republica Federative 
do Brasil, General-de-Exercito Emesto Geisel, e 
encontrou-se com o Ministro das Rela~oes Exte
riores do Brasil. 
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Os Ministros dos Relo~oes Exteriores do Brasil 
c dos Neg6cios Estrangeiros do Coveite trocarom 
impressoes sobre a situo~oo international e dis
cutirom em profundidode ossuntos relacionados 
com· o fortolecimento dos relo~oes entre os dais 
poises. 

Nessa ocasiao, os dois Ministros registrarom com 
sotisfa~ao o largo area de coincidencia que existe 
no sua oprecia~oo dos principois problemas que 
afetam a comunidode internacional, nos campos 
politico, economico e finonceiro. A esse respeito, 
os dois Ministros ofirmorom a necessidode de uma 
o~oo comum em favor do paz mundial e do de
senvolvimento de todos os poises. 

Solientorom particularmente o importoncio do 
constru~ao de umo nova ordem economico inter
nocionol, boseodo nos decisoes do VI Sessiio Es
pecial do Assembh!io Geral das No~oes Unidos, 
nos quais os poises em desenvolvimento demons
trorom sua determina~oo de alcon~ar uma por
ticipa~iio mois justa e equitativa no comercio 
mundiol e nos importontes decisoes econ6micos 
internacionois. Expressarom aindo seu total apoio 
ao direito soberono de quolquer pais sabre seus 
recursos noturais. 

Os dois Ministros discutiram o problema do Orien
te Proximo. Expressoram ambos sua esperan~a 
de que umo paz durodoura, boseoda no justi~o, 
venha o prevolecer. Reconhecerom que a conti
nuo~oo do problema constitui umo omeo~a a paz 
e a seguran~a mundiois. 

~ convic~oo de ambos que quolquer paz dura
douro tem de se.r fundada no retirada total dos 
territ6rios arobes ocupodos e no reconhecimento 
dos direitos inalienoveis do povo polestino a ou
todetermina~iio e a soberania. 

As duos Partes concordoram plenomente no ne
cessidode de intensificor as relo~oes bilaterais 
com o objetivo de utilizor as potencialidodes que 
derivom do natureza das economias dos dais poi
ses. A esse respeito, concordorom em que traria 
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beneficios para o Brasil e para o Coveite a pro
mo~iio dos cantatas diretos nos campos comer
cia!, financeiro e tecnol6gico. 

Os dais Ministros, desejosos de prover uma mol
dura para o desenvolvimento de tois cantatas, 
assinorom um Acordo de Coopera~ao Economica. 
Nos termos desse Acordo, fico criado uma Co
missao Misto, a qual se reuniro umo vez por 
ono olternodomente no Capitol de coda um dos 
dois poises. 

As duos Partes encorojam a coopera~oo entre as 
companhias brasileiras e coveitianas e encaram 
fovorovelmente o estabelecimento do Arab Bra
zilian Investment Company que considerom um 
posso positive no fortolecimento do coopero~ao 
economica no campo dos empreendimentos con
juntos. 

Finolmente, os Ministros Antonio F. Azeredo do 
Silveira e Xeque Sabah AI Ahmed AI Jaber AI 
Saboh, conscientes do importoncia conferida ao 
rapido crescimento dos rela~oes entre o Brasil e 
o Coveite, como resultado do omizade e do es
pirito de coopera~ao que une os dais poises, ex
pressom o inten~iio de nomear, no futuro proxi
mo, Emboixodores residentes nos respectivos 
Copitais. 

Sua Excelencio o Xeque Sobah AI Ahmed AI Jaber 
AI Saboh convidou Suo Excelencio o Ministro An
tonio F. Azeredo do Silveira o visitor oficialmente 
o Coveite. 0 Ministro dos Relo~oes Exteriores do 
Brasil oceitou esse convite com grande prozer e 
reolizor6 o visita em data a ser fixada de comum 
ocordo. 

Suo Excelencio o Xeque Soboh AI Ahmed AI Jaber 
AI Soboh expressou sua grotidao a Sua Excelencia 
o Ministro Antonio F. Azeredo do Silveira pela 
recep~Cio cordial e pela morconte hospitalidade 
que lhe foi ocordado e a sua Delega~oo durante 

_ a visito. Expressou aindo sua odmiro~iio pelos 
passos positivos olcan~ados no Brasil em todos 
os compos. 
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rela96es diplomaticas 

concessao de agrement 

0 Governo do Republica Federative do Brasil con
cedeu agrement oos seguintes diplomates: 

Doutor Friedrich Hohenbuhel, como Emboixador do 
Austria, em 14 de janeiro de 1975; 
Senhor Jorge Emilio Castro Bendiburg, como Em
baixador Extraordinorio e Plenipotenciorio do Pa
nama, em 5 de fevereiro de 1975; 
Senhor Chong Techun, como Emboixodor do Re
publica Popular do Chino, em 4 de mar~o de 
1975; 
Senhor Afonso Ortega Urbina, como Embaixador 
do Nicaragua, em 17 de mar~o de 1975; 
Senhor Martti llmari lintulahti, como Embaixa
dor do rinlondia, em 23 de mar~o de 1975; 

Senhor Jasim Jamal, como Embaixador do Estado 
de Catar, em caroter cumulativo com a Represen
ta~oo Permanente junto as Na~oes Unidas em 24 
~e mar~o de 1975. 

Foi concedido agrement aos seguintes diplomatos 
brasi lei ros: 

Paulo do Costa Franco, pelo Governo de Bangla
desh, corno Embaixador em Dacca, em 25 de 
fevereiro de 1975; 
Carlos Alfredo Bernardes, pelo Governo das Fili
pinos, como Embaixador Extraordincirio e Minis
fro Plenipotencicirio em Manila, em 17 de mar~o 
de 1975. · 
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intercambio cultural 

compositores e musicos brasileiros na rfa 

Por iniciativa do Departamento Cultural do Mi
nisterio dos Relo~oes Exteriores, em colabora~ao 
com a Emboixoda brosileira em Bonn, o Quorteto 
de Cordos do Universidode de Brasilia apresen-
1ou-se em Frankfurt, Colonia e Bonn, nos dios 
27, 28 e 29 de janeiro respectivamente, e gravou 
musico brosileiro no Radio do Boviera de Muni
que, e na Radio do Alemanho do Oeste, de Colonia. 
Tombem os compositores Almeida Prado e Claudio 
Santoro e o professor Paulo Affonso de Moura 
Ferreira, do Universidade de Brasilia, realizoram 
conferencias sobre musica contemporanea brasi
Jeira nos Universidodes de Moinz, Saobrucken, 
Mannheim, Wiirzburg, Munique, Regensburg, Bonn, 
Dusseldorf, Munster, Hannover, Homburgo e Co
lonia. 

gravura brasileira em paris 

0 Departamento Cultural do ltomoroty promoveu, 
no· Museu Galliera de Paris, de 21 de mar~o a 2 

de obril, a exposr~ao "Arte Gr6fico Brosileira", 
orgonizado pela Dire~ao Geral de Assuntos Cultu
rois, Cientificos e Tecnicos do Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros do Fran~a. A exposi~ao te
ve a colabora~ao do Prefeitura de Paris e do di
re~ao do Museu, e foi opresentada pela Associo
~ao Francese de A~ao Artistico. 
A mostra constou de mais de 200 obras, de cerca 
de 40 gravodores e desenhistos consogrados ou 
aindo desconhecidos do publico frances. Alem 
de divulgar esses novos artistas, a exposi~ao opre
sentou o desenvolvimento tecnico e estilistico dos 
ortes graficos no Brasil. 
Homenagem especial foi prestada a Goeldi, mes
tre da gravura brosileiro, pelo seu trabolho do
cente no Escola Nacionol de Belos Artes, de 1955 
a 1961, onde se projetarom v6rios olunos seus, 
como Marcelo Grossman e Newton Covalconti. 
Entre os expositores, destocorom-se - olem de 
Goeldi - livio Abramo e alguns de seus discipu
los, 1ois como Dorel, lbere Camargo, Regina Katz, 
Edith Behring, Roberto de Lamonica e Anna Le
tycia. 
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• • rela96es com ere tats 

comissoes-mistas reunem-se em brasilia 

brasil-polonia 

De 13 a 16 de janeiro de 1975, reuniu-se no Pa
lacio ltamaraty a Comissoo-Mista Brasii-Polonia, 
previsto no Artigo XV do Acordo de Comercio e 
Pogamentos, ossinodo no Rio de Janeiro em 1960. 
A Delegac;oo brasileira foi chefiada pelo Ministro 
Joao Paulo do Rio-Bronco, Chefe do Departamento 
do Europa do Ministerio das Relac;oes Exteriores 
e Presidente do COLESTE (Comissao de Comercio 
com a Europa Oriental), e a Delegac;ao polonesa 
pelo Engenheiro Ryszard Strzelecki, Vice-Ministro 
do Comercio Exterior e do Navegac;ao do Polonia. 
Ambos as partes demonstrarom vivo interesse 
em intensificor seu intercambio economico-comer
ciot cujos niveis atuais revelam-se aquem das 
reois possibilidades e potencial des dois poises. 
A Porte polonesa expressou admirac;ao pelo atual 
estagio de desenvolvimento do Brasil e se propos 
a cooperar com autoridodes e grupos empresoriais 
brosileiros, nos setores em que a Polonia dispoe 
de tecnologia mais avanc;ada e mais largo expe
riencio. Mostrou-se ainda interessoda em forne
cer equipamentos para instalac;ao e modernizo
c;oo de minas brasileiras, laboratorios, material 
para a area de educac;ao, navies, pe~as de di
versos tipos, maquinaria agricola, textil, e para 
industrializac;ao de madeira, maquinas-ferramenta 
e equipamentos para o Programa de Expansao do 
Rede Ferroviaria Nacional. 
Os brasileiros dispuserom-se a omplior a exporta
c;ao dos produtos ja constantes de sua pouto (sisal, 
cacou, cafe - em groo e soluvel, soja - grao e 
torto, oleos vegetais, concentrodo e sucos de fru-
1os naturais) e a diversificar suas exportac;oes pa
ra a Polonio, sugerindo a inclusao de outros itens 
(ortigos de couro, laminados de madeira, algodiio 
em fio, tecidos e fibras sinteticas, eletrodomesticos 

e monufaturodos em gerol). Expressoram, ainda, 
interesse em importar cobre metalico e zinco e 
em exporter estanho metalico. 
Os poloneses interessarom-se por uma possivel 
importac;oo de magnesite calcinada, numa opera
c;ao de oproximadamente 15 mil toneladas onuais, 
e por negociac;oes de minerio de ferro brasileiro 
contra carvao polones. No protocolo de inten~oes 
assinado entre as Partes, discriminaram-se subs
tanciais quantitativos de inestimavel valor para 
o desenvolvimento siderurgico dos dois Poises, o 
que elevara o intercambio entre o Brasil e a Po
tonia a niveis compativeis com as reais possibili
dades de ambos as nac;oes. 
Vars6via sera sede do proxima reuniao do Co
missao, em data a ser estabelecida por vias di
plomaticas. 

brasil-bulgaria 

A segundo Reuniiio do Comisstio-Mista Brasil-Bul
garia realizou-se no Palacio ltamaraty, de 28 a 31 
cle janeiro de 1975. 
A Delega~iio brasileira foi chefiada pelo Ministro 
Joiio Paulo do Rio Branco, Chefe do Departamento 
do Europa do Ministerio das Rela~oes Exteriores, 
e a Delego~ao bulgara, pelo Vice-Ministro do Co
mercio Exterior do Bulgaria, Tzvetan Petkov. 
Manifestarom ambos as partes o desejo de elevar 
e diversificor suas exportac;oes e, nesse sentido, 
a Delegoc;ao bulgara expressou o interesse de 
seu Pais em exporter produtos siderurgicos (la
minodos, bobinos, chapas de oc;o), produtos do 
industria quimico (especialmente barrilha, nitrate 
de sodio, bicarbonate de omonio e de s6dio), fer
tilizantes (ureia, sulfate de amonio e superfosfato 
triple), empilhodeiras eletricos e a diesel, navios 
graneleiros, maquinas-ferramenta, e equipomen
tos agrfcolas e de telefonia. 
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Por seu lado, o Brasil colocaria, no mercado bul
garo, texteis, cal~odos, artigos de cuteloria, con
centrados e sucos de frutas, oleos vegetais, manu
faturados em gerol, e poderia oindo incrementor 
os vendos de itens ja trodicionois de suo pouio 
de exporto~oes para oquele Pais. 
Estiveram presentes as reunioes representontes do 
SIDERBRAS, BRASPETRO e COMEXPORT que exomi
narom, juntomente com representontes dos em
presos bUigoros FURAIMPORT, CHIMIMPORT, BAL
CANKARIMPEX e RUDMETAL, a possibilidode de 
concretiza~ao de substonciois neg6cios. A Porte 
bUigoro revelou interesse em odquirir, no mer
code brosileiro, forelo de soja, cocou, oleo de rna
mono, mentol, omendoim, cafe soluvel e em grao, 
aporelhos sonitarios, couro curtido e monufotura
dos, e o Porte brosileiro, por sua vez, expressou 
o desejo de importer fertilizantes, principalmente 
ureia, e oinda trigo, produtos siderurgicos, barri
lho e maquinaria agricola. 
Durante as conversa~oes constituiu ponto de des
toque o funcionamento do sistema de pagomentos 
entre os dois poises, bern como os meconismos 
necessaries oo operfei~oomento do respective con
to-convenio bilateral. A Delego~ao bulgara propos 
que se eleva sse o credito tecnico para 10 milhoes 
de dolores, e a brasileira, que se incluissem, no 
convenio, as clausulas de opera~oes de "report" 
e orbitragem. Uma vez aprovados estas medidos 
pelas autoridades competentes de ambos os Poi
ses, o Banco Central do Brasil e o Banco do Co
mercia Exterior do Bulgaria passarao a implemen
ta-las. 
A proxima reuniao do Comissoo-Misto de Co
mercia Brasil-Bulgaria reolizar-se-a em SOfia, em 
data a ser morcodo por canais diplomaticos. 

brasil-tcheco-eslovaquia 

Realizou-se em Brasilia, no Palacio ltamaroty, de 
3 a 5 de mar~o de 1975, a VI Reunioo do Co
missoo-Mista Brasii-Tcheco-Eslovaquia, prevista no 
Artigo 14 do Acordo de Comercio e Pogomentos, 
firmado entre os dois Poises em 24 de junho de 
1960. 
A Delega~Cio brasileira foi chefiada pelo Ministro 
Joao Paulo do Rio-Bronco, Chefe do Departamento 
do Europa do Ministerio das Rela~oes Exteriores 
e Presidente do Comissao de Comercio com a Eu
ropa Oriental (COLESTE), e a Delega~oo tcheco-es 
lovaca pelo Engenheiro Miroslav Novak, Vice-Di
retor Geral do Departamento para OS Poises em 
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Desenvolvimento do Ministerio Federal do Comer
cia Exterior do Tcheco-Eslovaquia. 
As converso~oes transcorrerom em climo de cor
diolidode, ambos as Partes demonstrondo sotisfo
~oo pelo foto de o intercdmbio bilateral vir opre
sentando, desde 1972, sensivel tendencia ascen
dente. 
Com referenda aos ossuntos boncarios e de po
gamentos, as duos Delego~oes convierom em que 
os meconismos em uso tern funcionado de modo 
sotisfotorio. Decidirom, oindo, exominar as possi
bilidades de coopero~oo entre empresos brosilei
ros e tcheco-eslovocos no setor do industria do 
cimento. 
A Porte tcheco-eslovoco monifestou o desejo das 
empresas de seu Pais de virem, no medido do 
possivel, a porticipor do Estagio Ill do Plano de 
Desenvolvimento do Siderurgio Brosileiro. Moni
festou, tombem, a inten~oo de seu Pais de ir.cre
mentor as exporta~oes de moquinorio e equipo
mentos para o Brasil, sem prejuizo dos itens tro
dicionois (h.ipulo, matte e alguns produtos qui
micas), prontificando-se, iguolmente, a focilitor a 
exporto~oo de equipamentos para o Brasil otro
ves de financiomentos a curto e medio prozos. 
Para estudos das autoridodes brosileiros, aprc
sentou a Delega~oo tcheco-eslovoco duos propos
tos de ocordo em tal sentido. 
Expressou, oindo, a Tcheco-Eslovaquia o desejo de 
oumentor as compras de monufaturodos e semi
manufaturodos brasileiros e de manter a nivel 
dos importo~oes regulares dos produtos e mate
rios-primos trodicionois. 
Por seu lodo, mostrou-se a Porte brosileira inte
ressoda em diversificor suas exporto~oes para a 
Tcheco-Eslovaquio, destacando os seguintes produ
tos: ortigos de cutelario, texteis, semimanufaturo
dos e monufaturodos, incluindo confecc;oes, cafe 
soluvel, extroto de carne, cafe verde, loronjo, 
oleos vegetois, soja em groo, oleos essenciois, fu
mo (semimonufaturodo), Ia em bruto, sisal em ra
mo, col~odos de modo, lominodos de madeira, 
bouxita, ortefotos de couro, couro curtido, sucos 

- concentrodos, especialmente de loronjo. 
A Comissao-Mista Brasil-Tcheco-Eslovaquio concor
dou, finolmente, em realizor sua proximo reuniao 
em Prago, em data a ser estobelecido por via di
plom6tica. 

brasil-urss 

De 19 a 24 de morc;o, reolizou-se em Brasilia, no 
Palacio ltamoroty, a IV Reuniao do Comissao-Mis-
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to Brosii-Unioo dos Republicos Sociolistos Sovie
ticas, nos termos do Artigo · 20 do Acordo Co
merciol de 20 de abril de 1963, entre os Gover
nos do Brasil e do URSS. 
A Delego~oo brasileira foi chefiada pelo Ministro 
Jooo Paulo do Rio-Bronco, Chefe do Departamen
to do Europa do Ministerio dos Rela~oes Exterio
res, e a Delego~iio sovietico pelo Senhor Aleksei 
N. Monjulo, Vice-Ministro do Comercio Exterior. 

II - Agenda 

A Comissao adotou a seguinte Agenda: 

1) Analise do intercdmbio bilateral nos ultimos 
a nos. 
2) Exporto~oes sovieticas para o· Brasil. 
3) Exporta~oes brasileiras para a URSS. 
4) Acordo sabre o fornecimento de maquinaria 
e equipamentos do URSS ao Brasil e sabre forneci
mento de mercadorias brosileiros a URSS. 
5) Abertura de escrit6rios de representa~iio do 
Banco do Brasil S.A. em Moscou e do Banco do 
Comercio Exterior do URSS em Brasilia. 
6) Outros assuntos de interesse mutua. 

Ill - Analise do intercdmbio bilateral nos ultimos 
a nos 

Ao notar o crescimerito do intercdmbio nos ulti
mos onos, as Delega~oes concordaram em que o 
volume do comercio bilateral ainda estci em nivel 
que nao corresponde c:is possibilidades potenciais 
dos mercados brasileiro e sovietico, representando 
pequena parcela do volume total do comercio ex
terior de ambos os poises. 
Ambos as Delega~oes convierom em que seria de
sejcivel o diversifico~iio das pautas de exporta~iio 
brasileira e sovietica, com vistas a assegurar flu
xos continuos de bens para seus respectivos mer
codas, refletindo, com maior propriedode, as pos
sibilidades dos economics de ambos os poises. 
A Delego~iio brosileira salientou o ritmo de expan
soo comercial que se vern notondo no ultimo qUin
quenio, ossinolondo o incremento considercivel ve
rificado nos trocas entre os dais poises. 
Quanto a estruturo do intercdmbio, ressoltou a 
predominoncio de produtos primcirios nos exporto
~oes brosileiras. Embora lhes reconhecendo impor
tonte significado, ponderou que a exponsoo do 
intercambio bilateral deveria proporcionar, tom
bern, a participo~ao crescente de monufaturados 
e semimonufaturados brosileiros. 

Discorreu, o seguir, sabre a relevoncia dos com
pros brasileiras de equipamento pesado sovietico 
para usinas hidreletricas. Sublinhou, no entonto, 
ser mister que se tente identificor cutros bens de 
capitol sovieticos suscetiveis de obsor~oo pelo 
mercodo brosilei ro. 
A Delego~iio brosileiro considerou reolistico umo 
meta para o intercdmbio bilateral, em 1975, do 
ordem de 500 milhoes de dolores nos dois senti
dos. 
A Delego~iio sovietico notou que as orgonizo~oes 
sovieticos de comercio exterior, desejondo dar im
pulso oo desenvolvimento dos rela~oes comerciois 
sovietico-brasileiros e tomondo em considero~oo 
intentos brasileiros, come~ou o compror, no Brasil, 
produtos monufaturados e semimonufoturados. 
Para este fim, visitou o Brasil, em mar~o do ono 
corrente, umo missao especiolizoda. 
Como resultodo de seu trobolho, forom concluidos 
controtos para compros no Brasil de mercadorios, 
tois como col~odos, texteis, confec~oes e outros, 
noo comprados onteriormente no Brasil. 
Simultaneamente, o Delego~oo sovietico expressou 
esperan~a de que as competentes entidodes brasi
leiras tomem medidas para oumentar as compros 
de mciquinos e equipamentos sovieticos. 

IV - Procedimento 

Com o objetivo de facilitar a atividade do Comis
sao-Misto, as duos Delega~oes coincidiram em que 
os pontos do Agenda fossem estudados nos se
guintes grupos de trabalho: 
1) Acordo sobre fornecimento de moquinaria e 
equipamentos do URSS ao Brasil e sabre forneci
mento de mercadorias brasileiras a URSS. 
2) Equipamento energetico e hidreletrico. 
3) Exame dos demais pontos do Agenda e redo
~ao do Ata Final. 

V - Exporta~oes sovieticos para o Brasil 

a) Maquinaria e Equipamento 

As duos Delega~oes registraram, com apre~o. o 
vinda, oo Brasil, em mar~o de 1975, do Missao 
sovietica para a promo~ao de vendas de produtos 
industriais ao mercado brasileiro. 
A Delega~ao brasileira ventilou interesse em co
nhecer as possibilidades de oquisi~iio de certos 
equipamentos agricolas, tais como: tratores com 
tra~ao nos quatro rodas e potentia superior a 
180 CV; colhedeiras de algodao; colhedeiros de 
batata; equipamentos florestais para opera~oes 
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de reflorestamento e mecaniza~iio do explora~iio; 
equipamentos de pesqu1sa hidrobiolcigica e instru
mentos destinados a incuba~iio de ovos de peixe; 
equipamentos para laborat6rios de pesquisa agro
pecucirio; componentes dP.sfinados a produ~iio, no 
Brasil, de tratores dos tipos K-700, MTZ-52 e 
MTZ-80. 
A Delega~iio brasileira tambem informou a Dele
ga~iio sovietica de que sondarci as entidades com
petentes brasileiras sobre as possibilidades de 
aquisi~iio, no URSS, de equipamento pesado para 
terraplanagem e outros, destinados a industria 
de constru~iio civil.· 
Reciprocamente, a Delega~iio sovietica informou 
a· Delega~iio brasileira sobre as possibilidades de 

' exporta~iio de outros tipos de maquinoria e equi
pamento, ate o presente niio adquiridos pelo Bra
sil: mciquinas e equipamentos para constru~oo 
civil, extro~oo de petr6leo e minera~oo; maquinas 
agricolas, mciquinas-ferramenta, rolomentos, etc. 

Finolmente, tomaram nota, com ogrado, de ocor
do preliminar entre a Companhia Hidreletrica do 
Sao Francisco- CHESF e o V /0 Energomochexport; 
sabre o fornecimento de equipamento sovietico 
(turbines e geradores) para a Usina Hidreletrica de 
Sobrodinho. Os recursos provenientes do forneci
mento cieste equipamento deverco ser empregades 
no compro, em condi~oes normois de mercade, de 
produtes brasileiros, inclusive manufoturodos e 
semimanufaturades. 
Ambos os Delega~oes mostrarom-se esperan~osos 
de que, op6s a conclusoo das negocia~oes relati
ves o Sobradinho, surjam possibilidades de transa
~oes semelhantes para o futuro. 

b) Produtos primaries 

As duos Delego~oes expressoram sotisfo~ao pelos 
resultados dos vendos de produtos primaries so
vieticos oo Brasil, porticularmente petr61eo e de
rivados de petr61eo em 1974. 
Ainda no contexte do exporta~Cio de produtes pri
maries sovieticos, o Delega~ao do Brasil revelou 
desejo de odquirir omianto no URSS. 

VI - Exporta~oes brosileiras para o URSS 

a) Monufoturados e semimonufaturados 

Com o intuito de diversificor a pauta de exporta
~6es brosileiros, duos missoes comerciais, organi
zodas pela Petrobrcis lnternacional S.A. - BRAS
PETRO e coordenados pela Embaixada do Brasil 
em Moscou, visitaram a Uniiio Sovietica, no se
gundo semestre de 1974, tendo estabelecido con-

68 

tatos proficuos com organizo~oes de comerc1o 
exterior do URSS, de que resultaram as primeiras 
vendas de manufaturados brosileiros aquele pais. 
A Delega~iio brasileiro submeteu a considero~oo 
do Delego~ao sovietico umo lista de monufatura
dos e semimonufoturodos para exporto~oo, tois 
como outros produtos texteis, inclusive fios, teci
dos e ortefotos; eletrodomesticos; cuteloria; arti
gos de porcelono; instola~oes sonitcirias; outros 
artefatos de couro; sucos; forelo. de soja. 
Tois fornecimentos, no opiniiio do Delega~iio bra
sileiro, devem somor-se aos de outros produtos 
que ja ocuparam ou ocupam Iugar de relative des
toque no pauto brasileira de exporta~oes: cafe 
soluvel, manteiga de cacau, couro coprino, oleos 
vegetais, fio de Ia, produtos farmaceuticos (pilo
carpine) e autros. 
Sabre esta materia, a Delega~iia sovietico decla
rou que a aquisi~ao de bens manufaturados bra
sileiras poderia ser financiado par recursos ge
rados pelas vendas savieticos oo Brasil, principal
mente de mciquinas e equipamentos. 

b) Pradutos primcirios 

Ambos as Delega~oes reconheceram a convenien
cia de se manterem e ate mesmo expandir as ven
das de produtos primaries brasileiros tradicionais, 
como cafe verde, cocau e autros. Ademais, a De
lega~ao brasileira declarau estarem disponiveis 
para a exporta~ao os seguintes produtas prima
ries niio-tradicionais: milho e soja. Ap6s 1980, 
haver6, ainda, disponibilidade de.bauxita e alumi
na. 

VII - Acardo sabre a Fornecimento de Moquinoria 
e Equipamentos do URSS ao Brasil e sobre For
necimento de Mercadorias Brasileiras o URSS 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvi
mento das rela~oes comerciois entre o Brasil e 
a URSS e tomando em canto as possibilidades exis
tentes, as Oe!ego~oes concluiram o Acordo sobre 
o Fornecimento de Maquinaria e Equipamentos do 
URSS oo Brasil e sobre Farnecimento de Mercado
rias Brasileiras a URSS, de 24 de mar~o de 1975. 
As Delega~oes concordaram quanta o convenien
cio de, em coso de necessidade, serem tornados 
medidas para criar os mecanismos que ossegurem 
a efetiva implemento~oo do Acorda. 
As Delega~oes concordaram aindo em que, coso 
o Acordo noo venha a ter a efetividade desejado, 
estudoriio medidas suscetiveis de introduzir-lhe 
corretivas opropriados, no prozo de sua vigencia. 
A Delega~iio brasileiro tomou nota do declaro~ao 
do Chefe do Delega~oo sovietica segundo o qual, 
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no coso de financiomento de material pesado, de 
valor significativo, o praio de repagamento sera 
de dez onos. 

VIII - Abertura de Escritorios do Banco do Brasil 
S.A. em Moscou e do Banco do Comercio Exterior 
do URSS em Brasilia 

A Delega~iio brasileira mostrou-se interessada em 
examiner a possibilidade de abertura de um es
critorio de representa~iio do Banco do Brasil S.A. 
em Moscou. 

A Delega~Cio sovietico, por sua vez, mostrou-se in
teressado em examinar a possibilidade de aber
tura de uma Agencia do Banco do Comercio Ex
terior do URSS em Brasilia. 
Ambos as Delega~oes concordoram em que a so
lu~oo do materia fique no dependencia do exame 
das autoridades competentes dos dois Poises. 
Foi combinado, em principia, que a V Reunioo do 
Comissao Mista Brasii-Uniiio das Republicas So
cialistas Sovieticas se realizor6 em Moscou, em 
1976 ou 1977, sendo a data do reuniao fixada 
por ·via diplom6tica. 
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itamaraty prorroga convenio com unb 

Termo Aditivo ao Convenio Celebrado entre o Minis· 
terio das Rela~oes Exteriores e a Funda~iio Universi· 
dade de Brasilia, para Possibilitar Estagio a Alunos 
da Universidade nos orgiios do Ministerio, assinado 
em 3 de janeiro de 1975, pelo Ministro de Estado, 
Az:eredo do Silveira, e pelo Reitor Amadeu Cury. 

Aos tres dios do mes de janeiro de mil novecentos 
e setento e cinco, o Ministro de Estodo dos Relo~oes 
Exteriores, Emboixodor Antonio F. Azeredo do Silveira, 
e o Reitor Amodeu Cury, representondo o Fundo~ao 
Universidode de Brasilia, convierom em prorrogar, ate 
o dio 31 de dezembro de 1975, o Convenio entre o 
Ministerio dos Rela~oes Exteriores e o Funda~ao Uni
versidade de Brasilia para possibilitor estogio o olunos 
do Universidade nos 6rgaos do Ministerio dos Relo~oes 
Exteriores, ossinodo o 11 de setembro de 1973 e pror
rogado ate 31 de dezembro de 1974 por Termo Adi
tivo firmodo a 28 de dezembro de 1973. 

E por estorem assim acordes, lavrou-se o presente 
Yermo Aditivo, que, depois de lido e achado conforme, 
foi firmodo pelas partes interessados no presen~o das 
testemunhas oboixo assinados. 

texto do c:onvenio de 11 de setembro de 1973 

Aos 11 dias do mes de setembro de mil novecentos e 
setenta e tres, no Gabinete do Ministro das Rela~aes 

"0 importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergencias tcicitas e maximizar 

o produto das negocia~oes inspiradas no 
interesse nacional das partes, uma vez 

que OS tratados SO SUO realmenfe estciveis 
e duradouros na medida em que representam 

a harmoniza~iio de posi~oes, condi~iio 
imprescindivel a perenidade dos 

pactos" - Azeredo da Silveira, em 
Assun~iio, apos a assinatura de Convenios 

entre o Brasil e o Paraguai 

Exteriores, presentes de um lodo, o respective Titular, 
Embaixador Mario Gibson Barboza, representando o 
Ministerio das Rela~oes Exteriores, doravante deno
minado simplesmente "Ministerio", e do outro, o Rei
tor Amadeu Cury, representando a Funda~ao Universi
dade de Brasilia, doravante denominada simplesmente 
·~universidade", ocordom firmer o presente Convenio, 
o qual se reger6 pelos seguintes cl6usulas e condi
~oes: 

Clausulci 1 

0 presente Convenio tern por objetivo possibilitar o 
est6gio de universit6rios, em fase de conclusao de 
cursos, de Administro~ao, Economic, Comunica~iio e 
Biblioteconomia do Universidade, nos 6rgiios do De
partamento de Promo~iio Comercial do Ministerio. 

Clciusula 2 

Os estagi6rios, em numero de ate 30 (trinta), serao 
selecionados, de comum acordo, pelo Ministerio e pela 
Universidode. 

Ociusula 3 

Os estagiarios prestarao servi~os ao Ministerio por um 
perlodo minima de tres meses, prorrogoveis de comum 
ocordo entre o Ministerio e a Universidade, respei
tondo o hor6rio fixado pelo Ministerio, que niio poder6 
ser coincidente com o das aulas no Universidade. 
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Ponigrofo 1 . Os estogi~~ios trobol~oriio no ~i~istt)
rio de segundo o sexto-fetra, numa )ornoda dtana de 
quotro horas. 

Par6grafo 2. 0 Ministerio pagarci, ate o dia 10 de 
coda mes, aos estogi6rios, importoncia correspondente 
o 2 (dais) solcirios-minimos regionais, a titulo de Bolsa 
de Complemento~oo Educocional. 

Clciusula 4 

A execu~;cio do presente Convenio ficorci a cargo de 
seus Executores, indicados e designados pelas partes 
convenentes. 

Clausula 5 

0. acompanhamento dos est6gios sera exercido pelos 
Executores do Convenio ou por quem, deles, receber 
delega~oo, rlispensando-sc os estagiarios que niio cor
responderem aos padroes definidos no ovalia~iio. 

Clciusula 6 

Ao Ministthio caber6 a orienta~oo do trabalho dos 
olunos que estiverem prestando servi~os nos termos 
do presente Convenio, devendo obedecer a seguinte 
sistematica: 

- lntrodu~ao do Estogi6rio - Fomiliariza~iio 
com a organiza~oo administrative e opera
tional das unidades do Ministerio. 

11 - Supervisoo dos Estcigios - lndica~oo das tare
fas e encargos e acompanhamento dos tra
balhos desenvolvidos pelos estagi6rios. 

Ill - Avalia~iio dos Est6gios - Fornecer a Univcr
sidade, no final do periodo, relat6rio com
probat6rio do estogio e do desenvolvimento 
e podriies atingidos pelos estagi6rios. 

Clciusula 7 

Concluido a periodo minima de estogio, o aluno po
der6 prorrog6-lo de acordo com o Ministerio, ~os ter
mos do presente Convenio e consoante o prevtsto nos 
par6grafos primeira e segundo do Clausula Terceiro, 
ate a conclusoo de seu curso no Universidade. 

Clciusula 8 

0 presente Convenio vigoraro ate 31 de dezembro de 
1973. 

Par6grafo 1. A eventual rescisoo devero ser c_om~
nicada por uma Porte a outra com a antecedencta 
minima de 90 (noventa) dias do data em que cessariio 
os efeitos do Convenio. 

Par6grafo 2. Ate 30 de novembro de 1973, as duos 
Partes decidiroo expressamente sobre a eventual pror
roga~oo do Convenio, que devero ser feita atroves 
de Termo A~itivo. 

Clciusula 9 

A inadimplencia, por um convenente, de obriga~ao que 
lhe coiba e que sejo indispens6vel oo cumprimento de 
obrigo~oo pelo outro convenente, isenta este de res
ponsabilidade pelo noo cumprimento do suo parte. 
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aproveitamento energetico do alto parana 

Acordo firmado em Brasilia, em 8 de janeiro de 1975, 
por troca de Notas do Ministro de Es_tad!» das Relac;o~s 
Exteriores Antonio F. Aieredo da Stlvetra, do Brastl, 
e Raul Sapena Pastor, Ministro das Rela~oes Exterio· 
res e Culto do Paraguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusor recebimento do Nota n.0 

de Vossa Excelencia, desta data, do tear seguinte: 

"Senhor Ministro, 

0 Governo paraguaio esto empenhado em criar as 
condi~oes indispens6veis ao desenvolv_i~ento. aceler?do 
do regioo do Alto Parana. Este propos1t~ f?t perfetta
mente compreendido pelo Governo brastle1ro, dentro 
do espirito de ampla coopera~iio que inspire as rel_a
~oes entre nossos poises. Nesse conte~t_o, o Declara~~o 
Conjunta de 26 de abril de 1973, em1t1da por ocastao 
do vlsita oo Brasil do Presidente Alfredo Stroessner 
quando do assinaturo do Tratado de ltoipu, deixa con
signodo que os Governos de ambos os poises "iulgam 
altomente positives os projetos realizados no. ~ampo 
do coopera~oo tecnica e expressam sua dectsao de 
ampli6-los. Nesse sentido, considerom de im~orton
cia. . . os (estudos) de um plano de desenvolvtmento 
integral do regiiio do Alto Parana". 
0 t~ma voltou a ser considerodo niio s6 por ocasioo 
do presen~a no Paraguai do Missoo brasileira presidi
da pelo entiio Secret6rio-Geral do Ministerio do .Pia
nejamento e Coordena~oo Geral, Doutor Hennque 
Flanzer, em outubro do mesmo ano, mas tambem du
rante o visita ao Brasil do Missoo poraguaio presidido 
pelo Ministro do Industria e Comercio, Ooutor Delfin 
Ugarte Centurion, em dezembro de 1973. Em ambos 
as oportunidades assinalou-se que o Programa Geral 
de Coopero~oo Tecnica entre os llois poises Ievario 
em conta as necessidadcs de assistencio tecnica para 
o desenvolvimento do regiiio do Alto Parana. 
Oentro desse prop6sito, o Governo de meu pais em
presto especial importoncia ao conhecimento do po
tencial energetico dos principais rios situados no men
cionoda regioo, que seroo estudados de ac~r?? com 
umo sele~oo a ser feita segundo suos posstbiltdades 
energeticas. 
Oionte do que precede, tenho a honra de dirigir-me 
a Vosso Excelencia a fim de solicitor a coopera~oo 
t~\cnica e financei ra do Governo brasilei ro, sem en
cargo algum para o Governo paraguaio, para os estu
dos referentes ao potencial energetico dos rios que 
forem ·selecionados. 
A sele~iio dos rios, assim como a orgoniza~ao e su
pervisoo dos referidos estudos estariam, conjuntamen
te, a cargo do entidade que for ~esignada pelo Gover
no brasileiro e do ente que des1gne o Governo para
guaio, os quais adotariam as decisii s tecnicos e ad
ministrativos que se fizessem necess6rias. 
Coso o Governo brasileiro concorde com a solicita~iio 
que acabo de formular, a presente Nota e a resposta 
de Vosso Excelencia constituiroo um acordo entre os 
dais Governos. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos de minho mais alta considera~oo. 

Rout Sapena Pastor". 
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Em resposta e-me grato manifestar a Vossa Excelen
cia que o Governo brasileiro concorda plenamente com 
0 solicita~oo que lhe e feita no documento acima 
tronscrito, estando pronto para prestar ao Governo 
paraguaio a coopera~cio tecnico e financeira a que o 
mesmo se refere. 
A presente Nota e a de Vossa Excelencio, a que ora 
respondo, constituem, assim, Acordo entre nossos Go
vernos. 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celencio os protestos do minha mais alta considera~cio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do 
Brasil 

as rela~oes de trabalho 
na constru~Cio de itaipu 

Com a assinatura de dois Acordos Administrativos, 
em Brasilia, em 8 de janeiro de 1975, o Ministro 
de Estado dos Rela~iies Exteriores do Brasil, 
Antonio F. Azeredo do Silveira, e o Ministro das 
Rela~iies Exteriores e Culto do Paraguai, Raul Sapena 
Pastor, ultimarom a estrutura juddica prevista 
no Artigo VJII do Tratado de Jtaipu, o grande 
empreendimento que, executado em prazos 
estipulados, aprofundara e ompliarcl as rela~iies 
paraguaio-brasileiras. 

Acordo Administrative Complementar sobre Higiene e 
Seguran~a do Trobolho Aplicclvel aos Trabolhcdores 
Contratados pelo ITAIPU e seus Empreiteiros e Subem· 
preiteiros de Obrus e Locadores e Sublocadores de 
Servi~os 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go
verna do Republica do Paraguai, 

Considerando o disposto no Artigo Quarto do Protocolo 
sobre Relo~oes de Trobalho e Previdencia Social Refe
rente oos Trobalhadores Contratados pela ITAIPU e 
no Artigo Setimo do Protocolo Adicional sobre Rela~oes 
de Trabolho e Previdencia Social Relotivo oos Contratos 
de Trabalho dos Trabolhadores, dos Empreiteiros e Sub
empreiteiros de Obros e Locadores e Sublocadores de 
Servi~os, 

Resolveram celebror o presente Acordo Administrative 
Complementar, convindo no seguinte: 

artigo I 

Ser6 obrigat6rio o exame medico dos trabalhadores, 
por conta do empregador, no ocasicio de sua admisscio 
no emprego. 0 exome obrigat6rio compreender6, pelo 
menos, a investigo~cio clinico e rodiol6gica (obreugro
fio) e exomes especiolizodos e de loborot6rio, especial
mente porosito16gicos de fezes, sorologio para lues e 
glicemio, que forem necess6rios para comprova~iio de 
optidcio fisico e mental exigidos pelo fun~iio que o 
trobolhodor for exercer. 

artigo II 

0 exame medico obrigot6rio ser6 renovodo: 

- periodicamente, de 12 (doze) em 12 (doze) 
meses, no maximo; 

II - de 6 (seis) em 6 (seis) meses, quando se tratar 
de atividodes ou opero~iies insolubres; 

Ill - sempre que sejo necessaria, a criteria das 
autoridodes competentes em materia de hi
giene e medicine de trabalho de coda Alta 
Parte Contratante; 

IV - em coso de cessa~iio do controto de trabalho. 

artigo Ill 

Sempre que o exame medico a que se refere o Artigo 
anterior concluir pela inoptidiio do trobalhodor para 
o desempenho do fun~iio que exerce, o respective 
empregador o encaminhar6 6 institui~cio de previ
dencia social do pais onde foi celebrado o contrato 
de trabalho. Se esso institui~iio julgar o trobalhador 
opto ou reabilita-lo para outra otividade profissionol, 
o empregador, sempre que possivel, providenciara sua 
transferencia para outro fun~Cio compativel com suo 
condi~iio pessoal. 

Paragrafo unico: A tronsferencia de que trata este 
Artigo niio implicara redu~iio de solaria, nem a si
tua~iio dela resultante justificora equipara~iio salariol. 

artigo IV 

Os dodos observados no investiga~cio clinica, bern como 
os resultantes dos exames a que se referem os artigos 
precedentes, sercio transcritos em ficha pr6prio e or· 
quivados no respective servi~o de higiene e medicino 
do trabalho, observado o sigilo profissional. A con
sulfa. as fichos e aos exames somente sera permitida 
0 medicos. 

artigo V 

Sera obrigat6rio o uso de equipamento de prote~cio 
individual, o qual devera ser fornecido grotuitamente 
pelo empregador, ncio podendo o trabalhodor, sob 
qualquer pretexto, recusor-se a utiliza-lo. 

artigo VI 

As autoridodes competentes em materia de seguron
~a. higiene e medici no do trabalho especificariio as. 
otividades e opera~oes insalubres, assim entendidas 
oquelas que exponhom os trabalhadores a agentes 
agressivos, em condi~oes de tempo de exposi~iio e 
concentra~Cio, capozes de se tornarem nocivos 6 saude 
para fins de redu~iio de jornada de trabalho ou pa
gamento de adicional de insolubridode incidente sabre 
o salario-hora normal. Periodicamente, tois especifi
ca~iies seriio revistas pelos autoridades competentes 
em materia de. seguron~a. higiene e medici no do tra
bolho. 

Par6grafo unico: £ vedado o trabalho de menores e 
de mulheres, em condi~oes insalubres ou perigosas. 
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artigo VII 

Para os efeitos do Artigo IV, ·tetra "a" do Protocolo 
sobre Relo~oes de Trabalho e Previdencio Social Re
ferente aos Trabalhadores Contratados pelo ITAIPU, 
os odicionais de insolubridade incidentes sabre o so
lorio-horo normal seroo os seguintes: 20% para in
solubridode de grou minima; 30% poro insalubridade 
de grou medic; 40% para insalubridade de grou ma
ximo. 

Porografo (mico: Sempre que os recursos de prote~1io 
individual indicados pelos outoridades competentes 
em materia de seguran~a. higiene e medicine do tra
bolho sejam suficientes para impedir que a a~1io dos 
ogentes agressivos posso causar dono a saude dos 
trabolhadores, noo havero redu~oo do jornoda de 
trobolho, nem pagomento de odicional de insolubri
dode. 

artigo VIII 

Os empregados que trobalhem em cantata permonente 
com inflamoveis ou explosives ter1io direito oo odi
cionol de trinta por cento, incidente sabre o salario
hora normal. 

Par6grofo (mica: As outoridodes competentes em ma
teria de seguran~o. higiene e medicina do trabalho 
especificaroo as otividades perigosos para os fins deste 
Artigo, e estabelecer1io c;s medidas de seguran~o do 
trabolho a serem adotados. 

artigo IX 

0 empregado da IT AIPU, que trabalhar em atividades 
ou opera~oes insolubres e perigosas, for6 jus unica
mente oo adicional de maier valor. 

Por6grafo unico: 0 empregado de empreiteiros ou 
subempreiteiros de obras e lacadares au sublocadores 
de servi~os, que trabalhar em atividades au opera~oes 
insolubres e perigosas, percebero o adicional de pcri
culosidade, independentemente do observancia do jor
nada normal fixado para o trabalho em condi~oes de 
insalubridade. 

artigo X 

Os materiais, substancias au produtos empregados, 
manipulados au transportados nos locais de trobalho, 
perigosos a saude ou integridade flsico do trabalha
dor, devem center, no etiquetagem, suo composi~1io, 
recomenda~oes de socorro imediato em coso de aci· 
dente, bern como o slmbolo de perigo correspondente, 
observoda a podronizo~ao internacional. Compete oo 
empregodor respons6vel pela utilizo~ao desses mate
riais, substancias ou produtas, a afixo~ao de avisos 
ou cartazes, olertondo as trobolhadores em todas as 
fases de suo monipula~oo. 

artigo XI 

A ITAIPU, os empreiteiros de cbras e os locodores de 
servi~os deverao organizer e manter Servi~os de Se
guronc;a do Trabalho e Servic;os de Higiene e Medicina 
do Trabalho, destinados a execuc;ao de medidas rela
cionadas com essas materias, cuja estrutura~ao ob-
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servara as normas expedidas pelas outoridodes com
petentes em materia de seguranc;a, higiene e medicine 
do trabalho, tendo em conta o numero de trobalho· 
dores, os locais de execu~1io das obras e servic;os. 
~ vedoda a controtac;oo de terceiros para a execuc;ao 
desses servic;os. 

Poragrofo primeiro: Nos contratos de subempreitado 
au sublocac;ao de servic;os ficarao estipuladas as con
dic;oes de utilizac;ao pelos subempreiteiros e subiaco
dares de servic;os a que se refere este Artigo, montidos 
pelos respectivos empreiteiros e locadores. 

Par6grofo segundo: Os empreiteiros de obras e os 
locadores de servic;os que tiverem menos de cern em-· 
pregados poderoo utilizer as servi~os do IT AIPU a que 
se refere este Artigo, mediante condic;oes estabelecidas 
no respective contrato. 

artigo XII 

A ITAIPU, os empreiteiros e subempreiteiras de obras 
e os locadores e sublocadores de servic;os deverao 
manter Comissoes Internes de Prevenc;ao de Acidentes 
(CIPA) destir.ados a cuidar do prevenc;oo de acidentes 
e de medidas relacionadas com a seguronc;a e higiene 
do trabalho, de acordo com as normas expedidas pe
las autoridadcs competentes em materia de seguran~a 
higiene e medicine do trabolho. 

Por6grafo unico: Aos Servi~os de Seguranc;a do Tra
balho e Servic;os de Higiene e Medicine do Trabolho, 
caber6 organizer e supervisionar as Comissiies Inter
nos de Prevenc;ao de Acidentes (CIPA). 

artigo XIII 

Coda Comissao Interne de Preven~ao de Acidentes 
(CIPA) sera constituida de oito membros, com igual 
numero de repres&ntantes de empregodores e de em
pregados. 

Paragrofo unico: Quando o empregador utilizer m1io
de-obra contratada nu Brasil e no Paraguai, as tro
balhadores ..ie ambos as nocionalidades in1egrarao a 
Comissao Interne de Prevenc;ao de Acidentes (CIPA). 

artigo XIV 

As otribui~oes, o funcionomento e o processo de es
colha dos membros das Comissoes Internes de Pre
ven~1io de Acidentes (CIPA) seroo estabelecidos de 
comum acordo pelas outoridades competentes em ma
teria de seguranc;a, higiene e medicine do trabalho. 

artigo XV 

As outoridodes competentes em materia de seguron
c;a, higiene e medicine do trabalho, estabelecerao, de 
comum ocordo, normas sabre: 

I. equipamentos de prote~iio individual; 
II. ilumina~ao; 

Ill. ventilac;ao; 
IV. instalac;iies eletricos, permonentes e pro-

vis6rias; 
V. movimenta~ao de cargo; 

VI. maquinas e equipamentos; 
VII. combustiveis, inflam6veis e explosives; 
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VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

JCVII. 
XVIII. 

XIX. 
XX. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 
XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 

artigo XVI 

prote~iio contra incendios; 
trobalhos 0 ceo oberto; 
escovo~oes; 
ruldos e vibra~oes; 
rodia~oes ionizantes e niio-ionizontes; 
preven~iio contra a fodigo, inclusive limi
tes para o emprego do esfor~o flsico; 
higiene pessoal, vesti6rios, refeit6rios e 
6guo pot6vel1 
limpezo dos locois de trobolho; 
limpeza de toludes; 
equipomentos de terroplenogem; 
concretogem e coloco~iio de formas e ar
ma~oes; 
soldogem e. corte a quente; 
centrois de britogem e de concreto; 
tr6fego de veiculos e transporte de pes
seal; 
centrois de or comprimido; 
ondoimes; 
o~oo integroda dos Comissoes lnternas e 
Preven~iio de Acidentes (CIPA); 
materiois; 
edifica~oes; 
ferramentas; e 
de cor6ter geral. 

As normas sabre seguran~a, higiene e medicina do 
trobalho previstas neste Acordo obrigariio o ITAIPU, 
aos empreiteiros e subempreiteiros de obras, lacadores 
e sub!ocadores de servi~os, bern como oos trabolho
dores, a quem se aplicom os Protocolos mencionados 
no preombulo deste instrumento. 

artigo XVII 

Constituir6 justa causa para dispense do empregado 
a infringencia de norma sabre seguran~a, higiene e 
medicina do trobolho. 

artigo XVIII 

A fiscolizo~iio do cumprimento das normas previstas 
neste Acordo e daquelas que forem expedidas com 
bose no mesmo incumbiro o autoridade administrative 
competente, do Iugar do execu~iio do trabalho, apli
condo-se os infra~oes verificadas as penolidades pre
vistas no respective legisla~ao. 

artigo XIX 

Os contratos celebrados pela ITAIPU com empreiteiros 
de obros e locadores de servi~os estabelecerao multas 
e outras penalidades controtuais oplicoveis em coso 
de infro~ao das normas sabre seguron~o, higiene e 
medicine do trabalho. 

Poragrafo (mica. Nos contratos referidos neste Ar
tigo, os empreiteiros e locodores se obrigarao a incluir 
cl6usulas scmelhantes segundo criterios de proporcio
nalidade, nos contratos de subempreitado e subloca~ao. 

artigo XX 

lncumbe os outoridodes competentes em materia de 
seguron~a, higiene e medicina do trobalho interpreter, 
de comum acordo, quando for o coso, as normas pelos 
mesmas expedidos em decorrencio do presente Acordo. 

artigo XXI 

Para efeito do presente Acordo sao consideradas auto
ridodes competentes em materia de seguron~o, higie
ne e medicine do trabolho: 

No Brasil: Secretario de Relo~oes do Trabolho 
do Ministerio do Trabalho; 
No Poraguai: Departamento de Higiene e Segu
ran~o Ocupocional do Ministerio do Justi~o e 
Trabolho. 

artigo XXII 

As "!Ormas mencionados nos Artigos I, II, VI, VIII, XI, 
XIV e XV denominodos "Atos Normotivos" serao elo
borodas e firmados pelas autoridodes mencionodas no 
Artigo anterior e entrorao em vigor trinta dias ap6s 
a notifico~ao a ITAIPU, cobendo a esto entidode dar 
ciencio dos mesmos oos empreiteiros, subempreiteiros 
de obras e locadores e sublocodores de servi~os. 

crrtigo XXIII 

0 presente Acordo entroro em vigor no data do suo 
ossinoturo e vigero ate que as Altos Partes Contro
tontes, de comum ocordo, odotem outros decisoes 
que o olterem. 

Ac:ordo Administrativo Regulamentador da Presta~iio 
de Servi~os Medicos aos Trabalhadores Contratados 
pela ITAIPU e seus Empreiteiros e Subempreiteiros de 
Obras e Locadores e Sublocadores de Servi~os 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go
verna do Republica do Poraguai, · 

Considerondo o disposto no Artigo Onze do Protocolo 
sabre Rela~oes de Trabalho e Previdencia Social Re
ferente aos Trabalhadores Contratados pela ITAIPU e 
no Artigo Nona do Protocolo Adicional sabre Rela~oet: 
de Trabalho e Previdencia Social Relative oos Con
tratos de Trobalho dos Trobalhadores, dos Empreiteiros 
e Subempreiteiros de Obras e locadores e Sublocodo
res de Servi~os, 

Resolveram celebror o presente Acordo Administrotivo 
Regulomentador, convindo no seguinte: 

artigo I 

0 presente Acordo oplicar-se-6: 

I - No Brasil, aos direitos e obriga~oes previstos 
no sistema gerol de previdencia social em 
·materia das presta~oes citadas no Artigo Se
gundo do presente Acordo; 

II No Poraguai, aos direitos e obriga~oes pre
vistas nos leis que regem o Institute de Pre
videncia Social em materia dns presto~oes 
citodas no Artigo Segundo do pre. ente Acordo. 

artigo II 

Os servi~os medicos, CJrurgJCOS, odontol6·,icos e far
maceuticos, hospitolizo~ao, maternidade e acidentes 
do trobalho, dos institui~oes de Previdencia Social do 
Republica Federative do Brasil e do Republica do Po
rcguoi, atenderao aos trobalhodores e, nos casas de 
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emergencia, oos seus dependentes, vinculados a enti
dode binational ITAIPU e oos empreiteiros e subem
preitei ros de obros e locodores e sublocodores de ser
vi~os, quolquer que sejo o Iugar do celebro~oo dos 
respectivos controtos de trobolho. 

Por6grofo unico: As institui~oes de Previdencia Social 
a que se refere o presente Artigo odotoroo todos as 
medidos necessaries, no 6reo de ITAIPU ou em suos 
proximidodes, para o presto~oo oclequodo dos ser
vi~os mencionodos. 

artigo Ill 

A extensoo e as modolidodes dos servi~os rcferidos 
no Artigo Segundo, prestodos pelo Previdencio Social 
de quolquer dos Altos Partes Controtontes, seroo de
terminodos consoonte a legislo~oo previdenci6rio do 
pais onde forem prestodos os servi~os. 

artigo IV 

Para focilitor a oplico~oo do presente Acordo, as outo
ridodes competentes em materia de Previdencio Social 
dos Altos Partes Controtantes instituem como 6rgoos 
de ligo~oo, no Brasil, o Institute Nacionol de Previ
dencio Social (INPS) e, no Poroguoi, o Institute de 
Previsao Social (IPS). 

Por6grofo primeiro: Os 6rgaos de ligo~ao informor
se·oo, reciprocomente, sobre as modifico~oes que se
jam introduzidos nos respectivos legislo~oes, em ma
teria de previdencio social. 

Par6grofo segundo: lncumbe oos 6rgoos de ligo~ao 
informorem-se, reciprocomente, sabre medidos adoto
dos para oplico~ao e desenvolvimento deste Acordo. 

Par6grofo terceiro: Aos 6rgoos de liga(;iio cobera 
oindo o registro dos despesos decorrentes dos ser
vi~os medicos prestados 005 empregodos vinculodos 
a previdencia social do outro Alto Parte Controtante, 
bern como o controle gerol dos custos, despesos e 
providencias relatives oo seu reembolso. 

artigo V 

Os documentos de identifica~iio e de comprova~oo de 
direitos especificodos pelos 6rgoos de ligo~ao que os 
trcbalhadores ou seus dependentes apresentem as 
ootoridodes do outra Alto Porte Contratante, em de
manda dos servi~os referidos neste Acordo, produzi
roo efeitos como se fossem opresentodos as autorido
des do Alto Porte Controtonte do Iugar de celebro~ao 
do controto de trabalho. 

ortigo VI 

Para os fins do presente Acordo, produziroo os devi
dos efeitos os documentos reconhecidos, reciproca
mente, pelos 6rgaos de ligo(;ao, quando opresentados 
pelos interessodos. 

ortigo VII 

A presta~ao dos servi~os o que se refere este Acordo, 
salvo em coso de emergencia, estar6 condicionoda a 
opresentO!;OO dos respectivos documentos a que olude 
o Artigo Quinto. 
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artigo VIII 

As despesos referentes oos servi~os prestodos par uma 
das Altos Partes Controtantes oo trabalhodor vincula
do a Previdencia Social do outra Alta Porte OU, em 
coso de emergencia, as pessoas que deles dependam, 
bern como as despesas de viogens e outras despesas 
decorrentes, serao realizados pelo 6rgoo encarregodo 
dessas presto~oes e reembolsadas pelo 6rgao de pre
videncio social a que est6 vinculado o trabalhador, 
conforme as tabelos de pre~os estabelecidas de co
mum acordo pelos 6rgaos de liga~ao. 

ortigo IX 

0 6rgao de liga~ao prestodor dos servi~os remetera 
oo 6rgao a que est6 vinculado o segurodo, oa termino 
de coda trimestre, um documento de credito no qual 
seroo identificados os segurodos otendidos, bern como 
os respectivos dependentes e especificados os servi~os 
realizados e o montonte dos mesmos. 0 reembolso 
ser6 feito mediante encontro de cantos, procedendo-sa 
a liquida~ao do soldo no forma do Artigo seguinte, 
no moedo do Alta Parte Controtante credoro. 

artigo X 

Ao termino de coda exerc1c1o seroo trocodos, entre 
os 6rgaos de liga~ao, documentos com a especifico~ao 
dos despesas totais, havidas no ono, para os fins de 
pogamento do respective saldo. 

Par6grofo unico: 0 pagomento a que se refere este 
Artigo ser6 efetuado de ocordo com o combio vigente 
no ultimo dia do ana anterior oo do ono em que 
se efetuor o pagomento, fixado pelo outoridode com
petente no materia do respective Alto Parte Contro-
tonte. · 

artigo XI 

Os 6rgiios de liga~ao dos Altos Partes Contratontes 
poderao celebror convenios com a JTAIPU, empreitei
ros e subempreiteiros de obros, locodores e subloca
dores de servi~os, relatives a quaisquer dos servi~os 
o que se refere o Artigo Segundo do presente Acordo. 

artigo XII 

Os 6rgoos de liga~ao, atraves de representantes desig
nodos, odotarao, conjuntamente, as normos odminis
trativas uniformes, necess6rios a oplico~iio do pre
sante Acordo. 

artigo XIII 

A ITAIPU incluira nos contratos de obros e de pres
ta~ao de servi~os uma clausulo de garontia destinado 
a ocoutelor os direitos dos 6rgaos de ligo~ao e o 
garantir o recebimento dos contribui~oes do segura 
social obrigat6rio. 

artigo XIV 

Este Acordo entrar6 em vigor no data do suo ossina
tura e vigera ate que as Altos Partes Contratantes 
adotem, o respeito, de comum acordo, as decisoes que 
estimarem convenientes. 
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coopera~ao brasil-rfa "o setor agricola 

Notas trocados entre o Ministro de Estado Azeredo 
da Silveira, do Brasil, e o Encarregado de Neg6cios, 
a.i., da Republica Federal do Alemanha, Wolfgang 
Wimmers, em Brasilia, em 21 de janeiro de 1975. 

nota brasileira 

Senhor Emboixodor, 

Com referenda oos entendimentos montidos, nesto 
Capitol, em fins de ogosto de 1974, pelo Ministerio 
do Agriculturo de Republica Federotivo do Brasil e 
pelo Ministerio Federal do Afimento~ao, Agriculturo e 
Silviculturo do Republica Federal do Alemanha, tenho 
a honro de lever oo conhecimento de Vossa Exce
lencio que o Governo brasileiro oceita estabelecer o 
Programo de Coopera~ao Teuto-Brosileiro no Setor 
Agricola, inspirodo no proposto opresentoda pelo Go
verna do Republica Federol do Alemanha (Aide-Me
moire de 17 de dezembro de 1974), cujo objetivo e a 
promo~ao de empreendimentos privados conjuntos 
(joint ventures), par empresos brosileiros e olemos, 
no Setor Agricola. Proponho assim o Vosso Excelencio, 
em nome do Republica Federative do Brasil, o seguinte 
acordo: os dais Governos se comprometem a facilitor 

a) o ocompanhomento e o opoio dos interesses legi
timos das empresas binocionais formodas com o obje
tivo acima mencioncdo, junto cos 6rgoos publicos 
de ambos os poises; 

b) a busca de solu~iies institucionais adequodas, den
fro do legisla~iio vigente no Republica Federative do 
Brasil e no Republica Federal do Alemanha, para os 
problemas que possam surgir no implementa~ao de 
tais empreendimentos comuns. 

Os dais Governos estobeleceroo grupos ad hoc com 
o prop6sito de coordenar, em coda coso, a boa 
execucao dos projetos desenvolvidos dentro do Pro
grama. 

Este acordo se oplicar6 tombem oo land Berlim, desde 
que o Governo do Republica Federal do Alemanha noo 
envie ao Governo do Republica Federative do Brasil 
declara~iio em contr6rio dentro dos tres meses que 
se seguirem a entrada em vigor do presente acordo. 

Coso o Governo do Republica Federal do Alemanha 
concorde com as disposi~iies acimo, tenho a honra de 
proper constituom esta Nota e a de resposta, em 
que Vosso Excelencia exprimir a concord&ncia do seu 
Governo, urn Acordo entre os nossos dais Governos, 
a enfror em vigor no data do resposta de Vosso 
Excelencio, o qual viger6 par prozo indeterminado, 
podendo ser revisto, par proposta de qualquer das 
Partes e concordoncia de ambos, au denunciodo, com 
o prazo minima de urn ana. 

Aproveita a oportunidode para renovar a Vossa Exce
lencia as protestos do minho mois alto considera~iio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estodo des Relocoes Exteriores do 
Republica Federative do Brasil. 

nota alemii 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusor o recebimento do N'oto de 
Vosso Excelencia, datada de 21 de janeiro de 1975, 
no qual Vosso Excelimcia, em nome do seu Governo, 
propiie a conclusoo de urn ocordo entre o Governo 
do Republica Federative do Brasil e o Governo do Re
publica Federal do Alemanho sabre umo Coopero~ao 
Teuto-Brosileiro no Setor Agricola. 0 tear do Nota de 
Vosso Excelencio e o seguinte, 

"Senhor Emboixodor, 

Com referenda cos entendimentos mantidos, nesto 
Capitol, em fins de ogosto de 1974, pelo Ministcrio 
do Agriculture do Republica Federative do Brasil e 
pelo Ministerio Federal do Alimenta~Cio, Agriculture e 
Silviculture do Republica r ederol do Aleman he, tenho 
a honro de lever oo conhecimento de Vosso Excelen
cio que o Governo brosileiro oceito estobelecer o Pro
gromo de Coopero~iio Teuto-Brosileiro no Setor Agri
cola, inspirado no proposto opresentodo pelo Governo 
do Republica Federal do Alemonho {Aide-Memoire de 
17 de dezembro de 1974), cujo objetivo e a promo~ao 
de empreendimentos privodos conjuntos {joint nntu
res), par empresas brosileiros e olemas, no Setor Agri
cola. Proponho ossim a Vossa Excelencia, em nome 
do Republica Federative do Brasil, o seguinte acordo: 
·as dais Governos se compromctem a focilitor 

a) o ocomponhomento e o opoio dos interesses legi
timos des empresos binocionois formados com o obje
tivo ocima mencionado, junto cos 6rgiios publicos de 
ambos os poises; 

b) a busca de solu~iies institucionois odequadas, den
fro do legislo~oo vigente no Republica Federotivo do 
Brasil e no Republica Federal da Alemonho, para as 
problemas que possom surgir no implementa~oo de 
tois empreendimentos comuns. 

Os dais Governos estobelecerao grupos ad hoc com o 
prop6sito de coordenor, em coda coso, a boa execu~iio 
dos projetos desenvolvidos dentro do Progroma. 

Este ocordo se oplicora tambem oo Land Berlim, desde 
que o Governo do Republica Federal do Afemonho noo 
envie oo Governo do Republica Federotiva do Brasil 
decloro~iio em contr6rio dentro dos tres meses que 
se seguirem a entrada em vigor do presente acordo. 

Coso o Governo do Republica Federal do Alemanha 
concorde com as disposi~oes acimo, tenho o honra de 
proper constituom esto Nota e a de resposta, em que 
Vosso Excelencio exprimir a concordoncio do seu Go
verna, urn Acordo entre os nossos dois Govemos, o 
entror em vigor no data do resposta de Vossa Ex
celencia, o qual viger6 par prozo indeterminodo, po
dendo ser revisto, por proposto de quolquer dos Par
tes, e concord&ncio de ambos, au denunciodo, com 
o prozo minima de urn ana. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minho mais alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo do Silveira". 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia a 
concordoncia do meu Governo com as propostas con
tidos no Nota de Vossa Excelencia. Assim, a Nota de 
Vossa Excelencio e esta Nota de resposta passariio a 
constituir urn Acordo entre os nossos Governos, a en
trar em vigor no data de hoje. 

Permita-me, Senhor Ministro, opresentar os protestos 
do minha mais alta considerc~iio. 

Brasilia, em 21 de jonei ro de 1975. 

Wolfgang Wimmers 
Encorregodo de Neg6cios, a. i., do Republica 
Federal -la Alemanha. 

tributa~ao de transportes e guarda de 
iornais na pauta com os argentinos 

0 Emhoixador brasileiro Joiio Batista Pinheiro e 
o Chonceler Alberto Vignes, da Argentina, assinaram 
em Buenos Aires, em 4 de fevereiro de 1975, 
Notas Reversais relativas a extensuo do Aeordo 
para evitar a bitributa~iio sobrl' os luuos provenientes 
do transporte maritima e aereo, e a conclusiio de 
Acordo sobre lsen~iio de Taxes de Armazenagem 
e Capatazia para Jornois e Peri6dicos. 

Acordo para Evitar a Bitributa~ao sobre os Lucros 
Provenientes do Transporte Maritima e Aereo 

nota reversal 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento do Nota de 
Vosso Excelencia, dotodo de hoje, cujo trodu~iio para 
a lingua portuguese e a seguinte: 

"Tenho o honra de dirigir-me a Vossa Excelencia, com 
rela~oo oo Convenio para Evitar a Bitributa<;oo sabre 
os Lueras Provenientes do Transporte Maritima e 
Aereo, ossinado em Buenos Aires em 21 de junho de 
1949, para levar oo seu conhecimento que o Governo 
argentino est6 disposto a estender os alconces do 
Acordo de referencio, com a condi~iio de reciproci
dade, oos impastos e/ou todo outro tipo de grovame 
que no ombito notional incidom sabre os copitais 
e/ou patrimonies dos empresas que se enquadrem nos 
termos do referido Acordo por operorem no tr6fego 
oereo e maritima internocionol, bern como cos im
pastos, grovomes ou direitos de potente que incidam 
sabre o exercicio des atividades lucrotivos das mes
mos empresos nos territ6rios submetidos a jurisdi~iio 
nocionol. Em todos os casas, o extensoo se fora com 
efeito retroativo 00 ultimo ono fiscal niio prescrito. 

76 

0 Governo argentino, outrossim, compromete-se a ges
tionor junto as provrncios a odesoo destos 00 regime 
de libero~oo impositiva oqui consogrodo, no que dit: 
respeito a todos os impastos, grovomes ou direitos 
de patente de rndole provincial ou municipal que 
grovem o exercicio das otivi do des lucrativos que reo
lizom as empresas compreendidos no presente Acordo. 

No coso de que o Governo do Republica Federative 
do Brasil oceite a proposto formulodo, a presente 
Nota e a resposto favor6vel de Vosso Excelencia do 
mesma data constituiroo urn ocordo entre nossos dais 
Governos, que se oplicara provisoriomente a partir do 
dio de hoje e entror6 em vigor no momenta em que 
ambos as partes contratantes se comuniquem recipro
camente tar cumprido os respectivos requisites cons· 
titucionais". 

2. A respeito, manifesto a Vosso Excelencio o ossen
timento do Governo brasilei ro para a extensoo ora 
proposto, do Acordo Fiscal de 21 de junho de 1949, 
constituindo o presente Nota e a de Vosso Excelencia 
do mesma data urn Acardo entre nossos dais Gover
nos, que se oplicara provisoriamente a partir do dia 
de hoje e entrara em vigor no momenta em que am· 
bas as partes controtontes se comuniquem recipro
camente que cumprirom com os respectivos requisites 
constitucionais. 

Aproveito a oportunidode para renovor a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mois alta considera~oo. 

Joiio Batista Pinheiro 
Emboixador do Brasil 

Acordo sobre lsen~iio de Taxas de Armazenagem e 
Capatazia para Jornais e Periodicos 

nota brasileira 

Senhor Ministro, 

Tendo em vista o elevado espfrito de coopero~oo e 
eqiiidade que informo as relo<;oes brasileiro-orgentinas 
e o seu significado no· campo das otividodes relacio
nodas com o comercia e o intercdmbio, tenho a honra 
de levor oo conhecimento de Vossa Excelencio que o 
Governo do Republica Federative do Brasil, desde que 
hojo reciprocidode, concordo com as estipulo~oes se
guintes: 

1. 0 -Governo do Republica Federative do Brasil se 
compromete a isentor do cobran~a de toxas de ar
mozenagem e copatazia, nos terminois de cargo aerea 
odministro.dos pelos outoridades com jurisdi~iio sabre 
os oeroportos brosileiros, os jornois e publico~iies 
peri6dicas, impresses, inclusive ilustrodos, de origem 
argentino. 

2. 0 Governo do Republica Argentina se comprome
te a dispenser identico tratomento aos jornois e pu
blica<;oes peri6dicos, impresses, inclusive ilustrodos, de 
origem brosileiro, ossegurando, destarte, a perfeita 
reciprocidade com rela~oo a texas on61ogos existentes 
no Repu~lica Argentina ou que venhom eventuolmente 
a ser estobelecidas no futuro. 
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3. Os Govemos do Republica Federative do Brasil 
e do Republica Argentino entendem pelo termo "Texas 
de Armozenogem" e "Texas de Armozenogem e Co
potozio" os encorgos cobrodos pelos servi~os relatives 
ci guardo, monuseio, movimento~ao e controle de car
go nos ferminois de cargo oereo ou em quoisquer 
outros instolo~oes, visando aos mesmos fins. 

4. 0 presente Acordo pod era ser denunciodo a qual
quer tempo, mediante notifica~ao previa de seis meses. 

A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de igual 
teor e mesma data, constituem Acordo entre nossos 
Governos. 

Aproveito a oportunidode para apresentar a Vossa 
Excelencio os protestos do minho alta considero~iio. 

Joiio Batista Pinheiro 
Embaixodor do Brasil 

acordo uruguaio-brasileiro sobre trigo 

Chanceler brasileiro Azeredo da Silveira e Embaixador 
uruguaio, Carlos Manini Rios, trocam Notas, no Pa· 
lacio ltamaraty, em 7 de mar~o de 1975. 

nota brasileira 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honro de referir-me as recentes conversa~oes, 
em nfvel tecnico, entre represenfontes do Governo do 
Republica Oriental do Uruguoi e do Republica Federative 
do Brasil. No sentido de dar prosseguimento aos refe
ridos encontros tecnicos, e estreitar as rela~oes eco
nomicas entre OS dais poises, 0 Governo do Republica 
Oriental do Uruguai se compromete a vender e o Go
verna do Republica Federative do Brasil a compror, 
para embarques a serem efetuodos no perfodo de 1 S 
a 31 de maio e de 15 a 30 de junho de 1975, cin~ 
q(iento mil tonelodos metricos de trigo em griio co 
preco FOB de US$ 150,00 (cento e cinquenta dolores) 
a tonelada metrico, nos condi~oes ojustodas pelos 
6rgaos tecnicos dos dois pafses. 

2. A Superintendencia Nocional do Morinha Mercon
te (SUNAMAM) concordou em ceder ate SO% do trans
porte do atual compra de trigo a novios de bandeira 
uruguaia, ficando acordodo que a Morinha Merconte 
uruguaio concedera reciprocidade de tratomento a 
navios de bondeiro brosileira em todas as negocia~oes 
de compra de produtos brasileiros pelo Uruguai. 

3. 0 frete Hquido oplicavel oo trans porte dessa 
quantidade, correspondente a condi~iio FlO, sera de 
US$ 11,20 (onze dolores e vinte centimos} par tone
lado metrico, acrescido de US$ 2,80 (dais dolores e 
oitento centimos) por tonelodo metrico, equivalentes 
ao custo das opera~oes de estivo~ao e trimogem, per
fazendo urn frete global conforme condi~iio FIOST de 
US$ 14,00 (quotorze dolores) por tonelado metrica. 

4. As demo is condi~oes do opera coo serao estobe
lecidos em comum ocordo entre a Junto Deliberative 
do Trigo do SUNAB e o Ministerio de Agriculture y 
Pesco. 

5. Esto Nota e a de Vosso Excelencio, do ·mesma 
data e de iguol teor constituem Acordo entre nossos 
dois Governos sobre a materia. 

Aproveito a oportunidode para renovor a Vosso Ex
celencio os protestos do minha mois alto considero
~ao. 

Antonio F. Azeredo do Silveira, 
Ministro de Estodo dos Rela~oes Exteriores do 
Brasil. 

brasil e coveite definem interesses ·comuns· 

Atordo de Coopera~iio Economica, assinado em 25 de 
mar~o de 1975 pelo Chanteler brasileiro Azeredo da 
Silveira e o Ministro de Negocios Estrangeiros do 
Coveite, Xeque AI Sabah. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o 
Governo do Caveite, deseiando consolidar os lo~os de 
amizade e coopero~ao economica entre os dais poises; 
interessados em fortalecer umo politico de respeito 
a soberanio nacional e independencio entre OS dois 
Estodos; conscientes de que a colaboro~ao mutua en
tre seus Governos e povos e de grande importoncia 
para o desenvo!vimento de suas economics respecti
vos, 

Convierom no seguinte: 

artigo I 

Os Governos do Brasil e do Coveite promoverao a 
coopero~ao entre os dois poises nos campos econo
mico, finonceiro, comercial, industrial e agricola, den
fro de urn espirito de compreensao mutua. 

artigo II 

As Partes Controtantes tamaroa todas as medidos ne
cessaries para a coopero~ao nos compos ocimo men
cionados, de ocordo com as possibilidades de com
plementoridode que existem entre as economics dos 
dois poises. 

artigo Ill 

As Partes Controtantes promoveriio a coopero~oo eco
nomico otroves de seus setores publicos e privados 
com o objetivo de estobelecer componhios e empre
endimentos coniuntos ou mistos em todos os compos, 
de ocordo com as leis e regulomentos vigentes nos 
dais poises. 

artigo IV 

As Partes Controtontes estimuloroo investimentos de 
capitol de coda Porte no territ6rio do outre. 
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artigo V 

As Partes Controtontes, por intermedio de aiustes es
pecificos, promoveriio a coopera~iio tecnica entre os 
dois poises, especiolmente no campo do plonejamento. 
formulo~iio e ovolia~iio de projetos, pesquisa, e for
necimento de equipamento e sua respective instalo~iio 
e opero~iio. 

artigo VI 

A fim de favorecer e amplior o comercio entre os dais 
poises, as Partes Controtontes, em conformidode com 
sues respectivas leis, procedimentos e regularnentos, 
concederoo oos cidodiios, orgonizo~aes ou institui~aes 
de coda umo delos, · todos as focilidades necessaries 
para a reolizo~iio de fei ros e exposic;oes nos seus res
Pf!Ctivos territories. 

artigo VII 

As Partes Controtantes poderao, nos termos do pre
sente Acordo, concluir ajustes comerciais especificos 
sempre que necessaria. 

artigo VIII 

A fim de ossegurar a execu~ao apropriado deste Acor
do, os dais Governos concordom em estobelecer, no 
prazo de tres meses ap6s a data do entrada em vigor 
deste Acordo, umo Comissiio-Misto composto par re
presentantes a serem designodos pelos dais Governos. 

Esto Comissao se reuniro pelo menos umo vez por 
ono au a pedido de umo dos Partes, em Brasilia ou 
no Coveite, olternadomente, e terr:l as seguintes torefos 
principois: 

1) Estobelecer, no suo primeira reuniao, uma 
estrategio conjunto de coopero~iio entre os 
dais poises de modo a utilizer a comple
mentaridode existente entre sues duos eco· 
nomias; 

2) Proper cos Governos dos Partes Controton
tes medidas visondo operfeic;oar e expandir 
as reloc;aes economicos e financei res entre 
os dais poises; 

3) Negociar as ojustes especificos previstos 
neste Acordo; 

4) Selecionar projetos para a exponsiio do 
coopera~iio economica bem como identifi
cor as oportunidodes de comercio entre os 
doi s poises; 

5) Supervisionor a execu~iio deste Acordo. 

artigo IX 

Este Acordo sera submetido o aprava~iio dos outori
dades competentes, em conformidade com os procedi
mentos constitucionais das Partes Controtantes, e en
trar6 em vigor no data do troca dos respectivos ins
trumentos de rotificoc;iio. 

Este Acordo permanecera em vigor par um periodo de 
cinco enos e sera renovado outomaticomente por pe
rlodos adicionois de cinco onos, a menos que uma das 
Partes Contratontes notifique a outre de suo intenc;iio 
de denuncia-lo pelo menos tres meses antes de expirar 
coda um dos periodos acimo mencionodos. 
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itamaraty renova-se no campo da 
informa~iio 

Convenio assinado entre os Ministros de Estado das 
Rela~Oes Exteriores, Antonio F. A:r:eredo da Silveira, e 
o Ministro-Chefe do Secretaria de Planejamento da 
Presidencia da Republica, Joiio Paulo dos Reis Velloso, 
em Brasilia, em 24 de mar~o de 1975 

A Secretoria de Plonejamento do Presidencia do Repu
blica, dorovonte denominado SEPLAN, oeste ato re
p'resentoda pelo Ministro-Chefe do Secretoria, Profes
sor Joiio Paulo dos Reis Velloso, e o Ministerio das 
Relo~oes Exteriores, doravonte denominodo MINISH
RIO, neste oto representado pelo Ministro de Estado, 
Emboixador Antonio Francisco Azeredo do Silveira, ce
lebram o presente convenio de assistencia t6cnica no 
campo do modernizo~iio administrative, sob as seguin
tes cl6usulas: 

clausula primeira 

1 . 0 objetivo deste instrumento e discipliner a assis
tencio tecnica a ser prestodo pelo Secretoria de Mo
dernizoc;iio e Reforma Administrative do SEPLAN, dora
vente denominodo SEMOR, ao MINISHRIO, para de
senvolvimento de proietos dentro do Progroma de Tro
balho, parte integronte deste Convenio. 

2. Os projetos referidos no item anterior se desti
nom o modernizoc;iio tecnico e institucionol do MINIS
HRIO, pelo desenvolvimento de um Sistema de lnfor
mo~oes. que pcrmito oprimorar a coptoc;iio, processa
mento e disseminoc;co do informoc;iio de interesse do 
MINISHRIO e de outros entidades publicos. 

0 MINISTERIO delcga competencio, oeste oto, oo De
partamento de Comunicoc;iies e Documenta~iio, dora
vente denominado DCD, para representa-lo no execu«;oo 
deste Convenio. 

clciusula terceira 

1 . Os trobolhos de assistencia tecnica seriio orienta
des por umo Comissao Coordenadora do Convenio, cons
tituida par dais ttknicos indicodos pelo Chefe do DCD 
e dois tecnicos indicodos pelo Secretario do SEMOR, 
sendo um destes ultimos designado Coordenador Exe
cutive. 

2. A Comissao Coordenadora do Convenio se respon
sobilizara pelo orientoc;oo e execuc;oo dos trobolhos, 
podendo constituir equipes tccnicos para tarefas es
pecificas au para os projetos a serem definidos a par
tir do Programa de Trobolho. 

3. As equipes tecnicas seriio constituidas par ttkni
cos do SEMOR, do MINISHRIO, au contratados especial
mente para os trabolhos, e desenvolveriio suos otivi
dodes conforme orientoc;uo que lhes for ditoda pela 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Comissao Coordenodoro do Convenio, otroves do Coor
denador Exeeutivo, devendo · opresentor a este relat6-
rios peri6dicos de suos otividodes, inclusive os docu
mentos .ou produtos gerodos durante a execu~ao dos 
trobolhos. 

clausula quarta 

1. As relo~oes contratuois entre pessoas ou entida
des contratodas, doravonte denominodas CONTRATA
DAS, e as partes convenentes, serao definidos por ins
trumento pr6prio. 0 instrumento contera clciusulas 
que resguordem o sigilo necessaria em relo~ao as in
formo~oes a que as CONTRATADAS tiverem ocesso e 
que obriguem, no coso de entidodes, utilizor profissio
nois quolificodos, cobendo a SEMOR a necessaria su
pervi,sao. 

2. As CONTRATADAS serao selecionadas de acordo 
com as normos utilizados pela SEMOR, em articulo
~ao com o DCD. 

clausula quinta 

0 MINISnRIO se compromete a fornecer todo o opoio 
loglstico ao desenvolvimenfo dos trabalhos, assim co
mo tamar as medidas odministrativas para que os 
tecnicos credenciados mantenham cantatas com diri
gentes e servidores e tenham acesso oos dodos ne
cess6rios ao desempenho das tarefas exigidas para a 
consecu~oo deste Convenio. 

clausula sexta 

1. As despesas decorrentes do execu~ao do presen
te Convenio, no valor de ate Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhoes de cruzeiros), correrao, no razao de 75% (se
tenta e cinco par cento) a canto do Fundo de Reforma 
Administrative, e, no razao de 25% (vinte e cinco 
por cento), a canto do MINISURIO. 

2. Os projetos derivados do Programa de Trabalho 
serao outorizodos atraves de Cartos Reversois, que 
fixoriio as despesas respectivas, a serem destacadas 
no montonte global estabelecido no item anterior. 

3. Fica delegoda a SEMOR e oo DCD a competencia 
para trocar Cortas Reversois e praticar os atos que se 
fizerem necessarios o execu~ao do presente Convenio. 

4. Os recurs as necesscirios o execu~ao dos projetos a 
que se refere o item 2, autorizodos em Cartas Rever
sais, serao repassados ao MINJSnRJO que se encarre
gara das despesas a serem feitas, inclusive as de 
contrata~ao de pessoal. 

clciusula setima 

0 prazo de vigencia deste Convenio sera de 24 (vinte 
e quatro meses), a partir do data de sua assinaturo, 
podendo ser renovado. A coda seis meses, a Comissao 
Coordenadora do Convenio promoveni umG avolio~ao 
global dos trabalhos desenvolvidos. 

clausula oitava 

As tecnicas, metodos e processos que forem desenvol
vidos em razao do execu~ao do presente Convenio 
tornar-se-ao de usa exclusive da SEPLAN e do MINIS
nRJO, podendo ser utilizados em progromas seme
lhantes de moderniza~iio odministrativo d& outros 
6rgao~ do administra~ao direto e indireta, federal, 
estoduol e municipal, desde que seja concedido outo
riza~iio pelo MINfSTtRIO e pela SEPLAN. 

clausula nona 

Fica rescindido no sua totalidade o Convenio ossinado 
pelo entao MPCG e o MINISHRIO em 1.0 de junho de 
1973 e publicado no Diorio Oficiol de 3 de julho de 
1973. 
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manifesta~Oes politicas de portugueses radicados 
no brasil 

0 Ministerio das Relacoes Exteriores e o Ministerio do 
Justica distribuiram a imprensa, em 19 de janeiro de 
1975, o seguinte comunicado: 

"A prop6sito de recentes monifestocoes de elementos 
do colonia portuguese radicada no Brasil, o Governo 
brasileiro deseja tornar publico que nao serao permi
tidas infracoes ao Decreta-lei n.0 941, de 13 de outu
bro de 1969, que, no seu :o\rtigo 119, proibe aos es
trangeiros admitidos no territ6rio nacional o exercfcio 
de qualquer atividode de natureza politico, mesmo 
quando realizada apenas entre compatriotas e relacio
noda a acontecimentos politicos do pais de origem. 
0 Governo brasileiro tern a tradicao de respeitar es
crupulosamente o prindpio de nao-ingerencia nos os
suntos internes de out•os poises e espera estrita 
reciprocidade no observoncia desse princfpio". 

govemo brasileiro esclarece posi~iio sobre 
convenio entre brasil e colombia 

0 ltamaraty distribuiu, em 26 de fevereiro de 1975, 
a seguinte Nota a lmprensa: 

"Despachos de agencies noticiosas, publicadas no im· 
prenso de diversos poises do Continente, referem-se 
a declorocoes, nao desmentidas, do Ministro de Minas 
e Energio do Colombia, Eduardo del Hierro Santacruz, 
de ocordo com as quais a Colombia haveria decidido 
concelor definitivamente o projeto de convenio com o 
Brasil, para a exploracao conjunta de jozidas carbo
nlferos colombianas e fornecimento de minerio de 
ferro do Brasil o Colombia, por consider6-lo "lesivo aos 
interesses nacionais" e por haver adotado uma nova 
politico de "exportacao de carvao a todos os poises 
latino-americanos que o necessitem, sem vinculacao a 
um mercado unico". 
Cabe, naturalmente, oo Governo colombiono o direito 
de decidir o que e born ou lesivo aos interesses no
cicnais do Colombia. Por isso mesmo, nao pretendeu 
nem pretende o Governo brosileiro celebrar com a 
Colombia, ou qualquer outre pais, qualquer tipo de acor
do em que as partes controtantes nao estejam absolu
tomente convencidos de que os beneffcios dele decor
rentes serao compartilhodos com eqUidade. 0 Governo 
brasileiro considera esse postulado um princfpio b6sico 
para que as obrigacoes internacionois, livremente as
sumidos, tombem sejam livremente respeitados. 
Par outre lado, nao pode o Governo brasileiro permitir 
que fique sem reparo a informaciio do Ministro de 
Minas e Energia do· Colombia, que sugere uma suposto 
vinculacao, no quodro do projeto de convenio, das 
exportacoes de carviio colombiano exclusivamente para 

o mercado brosileiro, em prejulzo do necessidode dos 
demais poises latino-americanos. 
0 projeto de convenio previa o estabelecimento de uma 
ossociacao brasileiro-colombiana para a explora~iio do 
carvao de zonas previamente delimitadas, sua comer· 
cializacao e exportacao para o Brasil e o•Jtros poises, 
de modo a suprir, pe(o menos, as necessidades dos 
mercados colombiano, brasileiro e, odicionalmente, dos 
poises ondinos. Nesse contexte, a parte brasileira j6 
estimora necess6rio o fornecimento de quantidades ml· 
nimos anuois, ate perfazerem o total, em 20 anos, de 
100 milhoes de tonelados de carvao. £ clara que a 
satisfacao do demanda brosileira, conforme estipulada 
no projeto de convenio, nao apenas nao esgotaria, nem 
remotamente, as possibilidades de producao das reser
ves colombionas de carvao e de suo exportacao, dentro 
e foro do convenio, para terceiros poises, como tam· 
bern se justificava pela participacao de capitais brosi· 
leiros no empreendimento previsto. 
Posteriormente, o Governo colombiano propos a mo
dificacoo de alguns dos termos do projeto de convenio, 
a fim de que o atendimento do mercado ondino pas· 
sasse a ter prioridode sobre o do mercodo brosileiro. 
De ocordo com essa nova posicao do Governo colom
biano, o Govern a brasilei ro apresentou-lhe oficialmente 
a sugestao de que fossem examinodas as possibilidades 
de uma associacao andina no emoreendimento, me
diante a realiza~ao de gestoes de ambos os poises 
junto a um determinado pafs do 6reo. A esse suges
tao, o Governo brasileiro nao recebeu resposta do 
Governo colombiono. 
t pois, desejo do Governo brasileiro deixor patente que 
seu firme prop6sito tern sido sempre o de cooperar 
com as nocoes irmas do Continente, no sentido de, 
num quadro de mutua respeito e atendimento cos in
teresses reclprocos, estimulor a implementa~ao de sis
temas inter-regionais de complementa~ao comercial e 
integraciio economica. Assim sendo, ve, com ogrado, 
os esforcos que empreendem, au individuolmente ou 
em associo~ao, para lograrem o volorizo~ao de seus 
recursos naturais". 

a questao spinola 

0 ltomoroty distribuiu, em 14 de mar~o de 1975, o 
seguinte Comunicodo a lmprensa: 

"0 Emboixador do Brasil em Modri comunicou, no ma
nha de hoje, oo Ministerio das Relo~oes Exteriores, que 
corriam insistentes rumores, no Capital espanhola, no 
sentido de que o General Antonio Sebastioo Ribeiro de 
Spinola, sua mulher e quinze outros oficiais portugue
ses estariam por embarcar para o Brasil. Nodo, pon!m, 
prosseguiu o Embaixodor no mesma comunicacoo, !he 
fora transmitido, oficial au oficiosomente, pelo Go
verna espanhol. 
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A vista, entretanto, do persistencio de tais rumores, 
que indicavam encontror-se o General Spinola no Aero
porto de Madri e em vias de embarcor para o Brasil, o 
Embaixador do Brasil em Madri recebeu instru~oes do 
ltamaroty para que, de imediato, procurasse o Minis
tro dos Relo~oes Exteriores do Esponho, Senhor Cortina 
Mauri, e buscosse esclarecimentos do Governo espa
nhol. 
0 Chanceler espanhol recebeu o Embaixador do Brasil 
em sua residencia, em entrevista que se iniciou as 
15:20 huas de Madri (11 :20 heros de Brasilia), s6 
entiio havendo confirmado, 0ficialmente, que o General 
Spinola e seus ocompanhontes se encontravam a bordo 
do voo 995 do IBERIA, que havia decolado de Madri 
com destine oo Rio de Janeiro cerca de 14:20 heros 
locais (10:20 heros de Brasilia), vole dizer uma hera 
Ol)tes do inicio do entrevista do representante diplo
m6tico brasileiro com o Chanceler esponhol. 
A prop6sito, o Ministerio des Rela~oes Exteriores torna 
publico que o Governo brasileiro nao pode oceitar o 
fate consumado e que, portanto, niio foi permitido o 
desemborque, em territ6rio nocional, do General Anto
nio Sebastiiio Ribeiro de Spinola e dos demais pessoas 
que o ocompanham. 0 Governo brasileiro noo foi con
sultado, em nenhum momenta, sabre a decisoo espa-
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nhola, do qual, como antes assinalado, s6 teve conhe
cimento a posteriori e em consequencia de sua propria 
iniciativa, muito embora o General Spinola e seus 
ocompanhantes hajom chegado a Madri em aeronave 
militor espanhola e procedentes de uma Bose Militar 
espanhola, com ossistencia, portonto, do Govemo es
ponhol". 

Urn segundo comunicado foi distribuido em 15 de mar
~o: 

"0 General Antonio Sebostiiio Ribeiro de Spinola, sua 
mulher e quinze outros oficiois portugueses, apresen
taram ao Governo brasileiro, par escrito, pedido de 
asilo territorial. 
Os pedidos, feitos de acordo com os princfpios que 
regem o institute do asilo foram individuolmente apre
sentados oo Governo brasileiro por intermedio do Em
boixada do Brasil em Buenos Aires. 
Depois de hover exominodo essas solicita~oes e com
provodo que de todas consto o compromisso formal de 
plena respeito as normas a que estiio sujeitos os bene
ficillrios de asilo territorial, o Governo brasileiro oce
deu, no monho de hoje, oos pedidos formulados pelo 
General Spinola e demais pessoos que o ocomponhom". 
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Do discurso do Embaixador Joayrton Martins Cahu, na 
cerimonia de entrega de suas credenciais como 
Embaixador clo Brosil junto a Republica do 
Guini-Bissau, em 3 de fevereiro de 1975 

"0 Brasil sempre teve como tonica do suo politico 
exterior o repudio a toda e qualquer forma de colo
nialismo; nunca admitiu, seja a que titulo for, a inge
rencia nos assuntos infernos das outras na~oes; tem 
combatido diuturna e vigorosomente a discrimina~ao 
racial e, sem esmorecimento, pugnado, como so meio 
de veneer a preocupante intranqUilidade, em que se 
debate o mundo, e que constitui grave omeo~a para 
o paz e seguron~o internocionois, pelo estobelecimento 
de uma ordem economica e social mais justa, que, oo 
menos, omenize o otual div6rcio entre as povos de
senvolvidos e os nao-desenvolvidos, div6rcio respon
s6vel par uma sutil forma de neocoloniolismo". 

Do discurso do Presidente do Conselho cle Estatlo da 
Reptiblica da Guint-Bissau, Luiz Cabral, na ceriminia 
de entrega das Credenciais do Embaixador tlo 
Brasil, na Re,Ublica da Guini-Bissau, Joayrto• Martins 
Cahu, em 3 de fevereiro tie 1975 

:'o noscimento do Republica do Guine-Bissou, depois 
de 11 anos de luta vitorioso, crio, pois, condi~oes pro
picios oo estobelecimento de relo~oes novas entre as 
nossos Povos, relo~oes que se devem coracterizor pelo 
desenvolvimento harmonioso duma coopero~iio otiva 
entre as nossos Governos, no base da iguoldode, do 
noo-ingerencia nos ossuntos interiores de coda pais, e 
des vontogens recfprocos. Estomos certos de que a 
nosso coopero~oo, estobelecida nestos bases, poder6 
servir de base a cria~iio do grande comunidode dos 
poises de lingua portuguesa, constitulda par Estodos 
totolmente soberonos. Esto coopero~oo poder6 iguol
mente lever o nosso Povo a beneficiar-se do grande 
e rica experiencio do Povo irmiio do Brasil em todos 
os dominios". 
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· ano santo de 1975 

Do Presldente Ernesto Geisel, do Brasil, a Sua 
Sontidacle o Papa Paulo VI, em 10 de janeiro de 1974 

Ao tamar conhecimento, com o mois alto opre~o. do 
mensogem em que Vossa Santidade conclomo a uniiio 
de todos os homens em torno do nobre ideal do paz, 
desejo sinceromente oploudir a benem6rita iniciotiva 
de Vosso Santidode, ougurondo que tao inspirados 
polovros, em celebra~iio do Oio do Paz Universal, ecoem 
profundamente no coro~iio dos homens e produzam os 
frutos desejodos. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil. 

De Sua Santidado o Papa Paulo VI ao Presidente 
E111tsto Geisel, do Brasil 

Agradecemos penhorados a Vosso Excelencio as defe
rentes expressoes de apre~o e de solid6ria adesiio a 
nosso mensogem, bern como os votos formulodos por 
ocosiiio do Dio Mundial do Paz de 1975. Prevalecemo
nos do ensejo para renovor a Vossa Excelencio as votos 
de crescente e serena prosperidade sob as ben~iios de 
Deus para todos as filhos do dileto Brasil. 

Papa PAlo YL 

Do Ministro de Estado das Rela~ies Exteriores, Antonio 
F. Azeredo da Silnira, a Sua Santidade o Papa Paulo 
VI, em 10 de ianeiro de 1975 

Ao inicior-se, sob os ouspicios das bi!n~iios a dos no-· 
bres polovras de Vosso Santidade, o Ano Santo de 
1975, &.me porticularmente grato, rememorando as 
gentilezos pessoois com que me tern honrodo, apresen
tor a Vossa Sontidode, como filial homenagem, os 
votos muito sinceros que formula pela sua felicidade 
pessoal e pelo continuado brilho de seu pontificado, 
todo ele dedicodo aos altos ideois de justi~o e paz 
que SOO par iguol OS que inspirom tradiciono(mente a 
politico exterior do Brasil. Queira Vosso Santidade 
oceitar minhos mais respeitosos homenagens. 

Antonio F. Azendo da Silvelrcr, 
Ministro de Estado das Relo~oes Exteriores do 
Brasil. 

Do Secretario de Estcnlo do Vcrticaao, Cardeal Villot, 
.. Mlnistro de Estade das Rel~ies Exteriores, 
Alltoalo F. Azeredo da Siheira 

Tendo visto com opr~o a delicoda mensagem com de
ferentes expressoes de homenogem 8 adesiio as ini· 

ciativos do Ana Santo, e no prossecu~iio dos ideois 
do amor a justi~a e a paz no mundo, o Sumo Pontffice 
incumbe-me de ogradecer e significor a Vosso Excelen
cia que pede oo Altlssimo, para sua pessoo a para 
todo o Brasil, favores e ben~;iios celestiais. 

Cardeal Villot, 
Secret6rio de Estado do Vaticano. 

passagem do ano. felitita~Oes 

Do Presidente Ernesto Geisel, do Brasil, cro Senhor 
Luis Cabral, Prtsidente do Conselhe de Estado da 
Republica da Guine·Bissau 

Muito ogrode~o. em meu nome e no do povo brosi
leiro, os votos· froternos que tive a honra de receber 
de Vossa Excelencia par ocosiiio do ono que se inicio. 
~ meu profunda desejo que Vosso Excelencio e suo 
Excelentlssima familia desfrutem felicidode plena em 
1975 e que o povo e o Governo do Guinb-Bissau, inspi
rados em sua alto dire~iio, olconcem paz duradoura e 
crescenta prosperidode. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil. 

Do Presidente do Conselho de Estado da Re,Vblica 
da Guini·Bissau, Senhor Luiz Cabral, ao 
Preshlente Ernesto Geisel, do Brasil 

Nesta ocasiiio em que as povos de todos os continentes 
se reunem no mesma comunhao de esperon~os reno
vades, tenho o prazer de exprimir os melhores votos 
de Iongo vida, soude e felicidode para Vossa Excelencia 
e suo augusta familia, desejando o vosso povo e seu 
Governo em nome de nosso povo e Conselho dt: Estodo 
um novo ono de paz a prosperidade. Com alta e fra
ternal considera!;iiO. 

luiz Cabral, 
Presidente do Conselho de Estodo do Republica 
do Guinb-Bissou. 

Do Ministro de Estaclo das Rela(OeS Exteriores, Antonio 
F. Anredo da Silveira, ao Comissorio de Estodo 
des Assuntas Estrangeiros da Rep«iblica da 
Guin'-Bissau, Senhor Victor Saude Maria 

Ao ogrodecer o Vosso Excelencio os votos de felicidode 
no ana novo que tao amavelmente formulou, permito
me expressor-lhe ser tambem meu desejo que 1975 
sejo para Vossa Excelencia e para sua Exceltntlssimo 
familia urn ano de ventura. Estou persuadido de que 
serao seguramente multiplos e omplomente proficuas 
as tarefas que, nesse ono que se inicio, incumbiriio, 
em conjunto, o Guinb-Bissou a ao Brasil empreender 
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para promover o bem-estar e a prosperidade de nossos 
povos irmiios. Renovo a Vossa Excelencia os protestos 
de minha profunda considero~iio. 

Antonio F. A:r.eredo da Silveira, 
Ministro de Estodo das Rela~oes Exteriores do 
Brasil. 

Do Comissario de Estado para os Neg6cios 
Estrange:ros da Republica da Guine·Bissau, Senhor 
Victor Saude Maria, ao Ministro de Estado das 
Rela~iies Exteriores do Brasil, Antonio F. Azeredo da 
Silveira · 

f>or ocasiiio do ono novo, e-me particularmente grato 
formular a Vossa Excelencia, assim como a sua ilustre 
familia, meus melhores votos de felicidade, saude e 
Iongo vida a servi~o do povo brosileiro. Estou prafun; 
damente convencido de que o ono de 1975 morcora 
o estreitomento oinda moior dos la~os de amizode e 
cooperoc;iio entre nossos dais povos e Governos a se~
vi~o do paz, do progresso e do felicidode do humam
dade. Com a minha mois alta consideroc;iio. 

Victor Soude Moria, 
Comiss6rio de Estado para os Neg6cios Estran
geiros do Republica do Guine-Bissau. 

atordo portugal-angola pelo retonhecimento 
da in~ependencia angolana 

Do Presidente Ernesto Geisel, do Brasil, ao Presidente 
da Republica Portuguesa, General Francisco Costa 
Gomes, e oos Senhores Jonas Malheiro Savimbi, 
Holden Roberto e Agostinho Neto, Presidentes, 
respectivamente, do Uniao National pela lndependencio 
Total de Angola (UNITA), Frente National de Liberta«;ao 
de Angola (FNLA) e Movimento Popular pela 
Liberta~ao de Angola (MPLA), em 31 de janeiro de 1975 

Desejo expresser a Vossa Excelencia o regozijo do 
Govern a e povo brosilei ros pelos resultados olconc;ados 
no recente reuniiio entre as autoridades portuguesas 
e os representontes do povo angofano. 0 ocordo entiio 
celebrado vence urn desafio do Hist6ria e ossinala o 
empenho de ambos as partes em construir as bases 
para um futuro de intima colabora~iio, que deve inspi
rer os povos unidos pelo passado comum. Aproveito a 
oportunidade para renovor a Vossa Excelencia, Senhor 
Presidente, os protestos do minha mais alta conside
ra~iio. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil. 

0 Governo e o povo brasileiros, no sua consciencia do 
alto significado que revestiu para o futuro de Angola 
o acordo concluldo entre os Representontes de seu 
povo e as autoridades portuguesas, celebram o initio 
de uma nova fose na vida do No~iio irmii. De modo 
especial, deseio expresser a Vossa Excelencia meus 
ardentes votos para que o povo angolano se mantenha 
unido na sua delibera~ao de assegurar para Angola 
a posi~ao de refevo que lhe corresponde na Comunidade 
internacional. 

Ernesto Geisel, 
Presidente da Republica Federative do Brasil. 
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Ao expressar a satisfa~ao com que o Govemo e o povo 
brasileiros registraram a feliz conclusiio do acordo para 
o pleno reconhecimento do independencia de Angola, 
desejo fazer chegar a Vossa Excelencia a certeza de 
que a Na~iio brasileira acompanha com seus votos e 
a sua froterna solidariedade o empenho dos Represen· 
tantes do povo angolano em asseguror a unidade, o 
progresso e a soberania do sua P6tria. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil. 

Desejo expressar a Vossa Excelencia ~ ~special. ~atis
fa~oo com que o Governo e o povo brasilearos verafacam 
ter chegado a born termo a recente conferencia entre 
as autoridades portuguesas e os Representantes do 
povo angolono. Fa~o votos para que a Na~iio i~mii, no 
fimiar do sua independencia, encontre no unadade e 
no progresso do seu povo o caminho para o seu grande 
destino. 

Ernesto Geisel, 
Presidente da Republica Federativa do Brasil. 

rela~iies entre brasil e angola 

Do Presidente Ernesto Geisel, do Republica Federativa 
do Brasil, ao Brigadeiro Antonio do Silva Cardoso, 
Alto Comisscirlo do Governo de Transi~iio de Angola, 
em 20 de fevereiro de 1975 

Ao ogradecer a Vossa Excelencia, ao Colegia Pre~iden· 
cial e demois membros do Governo de Transs~ao de 
Angola os votos formulados p~lo inlcio de frutuosas 
rela~oes de amizade e cooperac;ao entre as doss poises, 
deseio expresser a seguran~a de que o Governo e a 
povo brasileiros estorao ao lodo do Na~iio irma no s_eu 
empenho de conquistar a paz e o P.ro~resso. Mu!to 
apreciei as expressoes de Vossa Excelencsa a respeato 
do presen~a brosileira no ato de instala~ao do Go
verna de Angola. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil. 

dia international da mulher 

Do Presidente da Republica Federativa do Brasil, 
Ernesto Geisel, em 8 de mor~o de 1975 

~ com satisfa~iio que o Governo brasileiro se associa 
a Organizo~ao das Na~iies Unidas e a Organizac;iio dos 
Estodos Americanos, nos comemora~oes do Ano Jn
ternacionol do Mulher. 
Hoje, mais do que nunca, a mulher tern ~rna pa_rtici· 
pa~oo dinomica em todos as pianos do vsda nacaonal 
e no esfor~o comum do grande Na~iio que construlmos. 

A Constitui~ao brasileira estabelece a igualdade entre 
todos os cidadiios, como agentes plenos do desenvol· 
vimento economico e social do Pals, sem discrimina~iio 
de sexo, cor, origem ou religioo. 
Essa igualdade se reflete em todos os dispositivos le
gais que regem a vida do No~ao, assegurando ainda 
a mulher tratamento especial, quando as circunstan· 
cias o ·exijam. 
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Nosso Pals nao esta e nco poderia estar alheio ao 
progresso do mulher no sociedade moderna, que se 
soma a sua contribui~ao tradicionol a familia e a 
forma~ao dos mais altos valores marais do comunidode. 

Reiteramos, pais, nosso augurio de que o ano de 1975 
represente urn marco historico do evolu~iio mundial 
do reconhecimento dos direitos do mulher, no contexto 
de urn ideal de igualdode, desenvolvimento e paz para 
a humonidade. 

elimina~iio da disc:rimina~iio racial 

Do Presidente Ernesto Geisel, em 21 de mar~o de 1975 

~ com plena consciencia historico que o Governo bra
sileiro se associa hoje as comemora~oes do Dio lnter
nacional para a Elimino~ao do Discrimina~ao Racial. 

Somas uma na~iio que e o produto do mais ampfa 
experiencia de integro~ao racial que conhece o mundo 
moderno, resultado oo Iongo dos seculos de urn pro
cesso harmonioso e autonomo, inspirodo nos roizes 
profundos dos povos que aqui somorom esfor~os no 
constru~iio do Pais. Nado poderia ser mois alheio a 
alma brasileira que o fenomeno do discrimino~iio ro· 
cial, cujas manifesta~oes a sociedade internacional pro
curo banir em seus ultimos redutos. 
0 exito do experiencia brasileira nos foz mais sensl
veis a intoleroncia profunda do discrimino~ao racial 
e nos torna especialmente conscicntes do imperative 
de lhe opor intransigente condeno~iio. 
A Constitui~ao Federal e outros diplomas legais rotifi· 
cam a voca~iio de froternidade de nosso povo que da 
ao Brasil autoridade moral a ser usada de maneira 
Iucida e coerente com as trodi~oes nacionais. Fomos 
o primeiro pais a assinar a Conven~ao lnternacional 
para a Elimina~iio de todas as Formas de Discrimina
~iio Racial. A implementa~ao dos seus objetivos con
tinuamos a prestar a mais firme adesiio. 
A Na~ao brasileira, por seu sentimento unonime - de 
que sou fie! interprete - sernpre concorreu e conti
nuora a concorrer, no medida de sua capacidade, para 
o triunfo completo do aspira~iio universal de igualdade 
racial. 

Do Secretcirio-Geral das Na~oes Unidas, Kurt 
Waldheim, ao Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores do Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
em 21 de mar~o de 1975 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores, 

~ com grande prozer que lhe transmito, e ao Governo 
e povo brasileiros, meus mais cordiais votos nesta 
importante ocasiao. Esta comemora~ao oferece admi
ravel exemplo do empenho do Brasil no realiza~ao 
dos objetivos e propositos dos Na~iies Unidas. 
Urn dos mais significativos desses objetivos e a elimi
na~ao do discrimina~ao racial. Ao comemorar o Dia 
lnternocional para a Elimina~iio do Discrimina~ao Ra
cial, relembromos os trcigicos acontecimentos ocorridos 
h6 15 onos em Sharpeville - tragedia que provocou 
impacto tao profunda e duradouro no opiniiio publica 
internocionol. Mas a possagem desta data niio e ape
nos uma ocasiiio anual que nos recorda tristes acon
tecimentos do passado; faz-nos tambem refletir sobre 

problemas presentes e futuros, pois, a despeito de todo 
o progresso alcan~ado, a discrimina~iio racial oinda 
persiste. 
Ao Iongo de sua existencia, as Na~oes Unidas tern assu
mido a lideran~a no luta para por fim a essa discrimi
na~iio - niio so pela odo~iio do principia internacionol 
do igualdade entre todos os homens, mas tarnbem pela 
pressiio incessante no sentido de assegurar que tal 
principia sejo posto em protica. Demonstrom o valor 
desses esfor~os o dromcitico surto do descoloniza~iio, 
no qual as Na~oes Unidas desempenhoram pope! pre
ponderonte, e as bern sucedidos tentativas de estabe
lecer a verdadeiro harmonia racial. A discrimino~tio 
racial, contudo, niio pode ser combatido apenos pela 
legisla~iio, por mois importonte que esto sejo. A ori
gem desse preconceito - do mesma forma que a sua 
elimino~iio - esta no proprio coro~iio dos indivlduos. 
Em conseqiiencio, somos todos participontes nesto !uta. 

A discrimino~iio racial e urn mol que podemos derro
tor - tanto em nosso intima, quanta no sociedade. As 
Na~oes Unidas precisam do ernpenho e do porticipa·~ao 
de todos. 0 Brasil foi o primeiro signotorio do Con
ven~ao lnternocional para a Elimina~tio de todos as 
Forrnos de Discrirnino~Cio Racial e sempre teve pope! 
do maior relevoncio nesse campo vital dos atividodes 
dos Na~oes Unidas. Confio ern que continuorei a cantor 
com seu integral opoio no grande torefo o que se de
dicarom os Estados-Membros dos Na~oes Unidos. 
Ao relembrar Shorpeville, loncemos nosso olhor para 
o futuro, de modo a que as otitudes profundos que 
levorom oquela tragedio possom ser eliminodas em 
todo porte. Sem harmonia e compreensiio entre povos 
de diferentes ra~as e cores, nosso objetivo de verda
dei ro paz no mundo niio pod era ser olcan~odo. 
Envio a Vossa Excelencia e ao povo brosileiro meus 
colorosos agradecimentos pelo seu opoio e suo fideli
dode as Na~oes Unidas. 

Do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, Antonio 
F. Azeredo do Silveira, em agradecimento a 
mensagem do Secretcirio-Geral das Na~oes Unidas, 
Kurt Waldheim, em 21 de mar~o de 1975 

Foi com particular sotisfa~iio que recebi a sua mensa
gem relotiva a comemora~ao pelo Brasil do Dio lnterno
cionol para a Elimina~oo do Discrimino~iio Racial. 
Neste dia em que a Cornunidode internocional reofirmo 
a suo determino~iio de banir as praticas discrimina
torios do convivio entre os homens, e-rne grato reiterar, 
Senhor Secretario-Gerol, o opoio inabolovel do Go
verna e do povo brosileiros as No~iies Unidas no suo 
luto em prol do iguoldade racial. 
Para nos, brosileiros, esto niio e umo ocasiiio mere
mente ritual, mas constitui-se numo celebra~iio do que· 
hci de rnois profunda no nossa personalidode nacional. 
0 processo do formo~iio brosileiro represento o nega
~iio m2smo dos frontei ras etnicos. Aqui, neste novo 
mundo nos tr6picos, elas se virom transpostos para 
que ossim noscesse uma novo slntese dos valores mais 
diversos legados pelos povoadores do Pais. ~ nesta sin
tese que voi buscor seu vigor e originolidode a nossa 
Culturo nocional. 
Noda poderia melhor exprimir a nossa fidelidode a 
mois generoso dos torefas dos No~oes Unidos do que 
a mensogem que o Presidente Ernesto Geisel dirigiu, 
no dia de hoje, ao povo brosileiro: "~ com plena cons
ciencio historica que o Governo brasileiro se associa 
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hoje lis comemora~oes do Dia lntemacional pora a Eli
mina~iio da Discrimina~cio Racial. 
Somas uma na~iio que e o produto do mais ample ex
periencia de integra~cio racial que conhece o mundo 
moderno, resultado ao Iongo dos seculos de urn pro
cesso harmonioso e autonomo, in~pirado nos ralzes 
profundos dos povos que aqui somaram esfor~os no 
constru~iio do pals. Nada poderia ser mais olheio lJ 
alma brasileiro que o fenomeno do discrimina~iio ra
cial, cujos manifesta~oes a sociedade internacional 
procure banir em seus ultimos redutos. 
0 exito do experiencia brasileiro nos faz mais sensl
veis lJ intoleroncia profunda do discrimina~iio racial 
e nos torna especialmente conscientes do imperative 
de lhe opor intransigente condeno~iio. 

A Constitui~iio Federal e outros diplomas legois ratifj. 
com a voco~iio de fraternidade de nosso povo que d6 
oo Brasil autoridade moral a ser usada de moneira 
Iucida e coerente com as tradi~oes nacionais. Fomos 
o primairo pais a assinar a Conven~cio lnternacional 
para a Elimina~cio de todas as Formes de Discrimina~iio 
Racial. 'A implementa~iio dos seus objetivos continua
mas a prestar a mais firme adeseio. 

A Na~iio brasileira, par seu sentimento unonime - de 
que sou fiel interprete - sempre concorreu e continua
r6 a concorrer no medida de sua capacidade, para o 
triunfo complete do aspira~cio universal de igualdode 
racial". 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minho mois alto considero~iio. 
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Antonio F. Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estodo dos Rela~oes Exteriores do · 
Brasil. 

falecimento do rei fal~al 

Do Presidente Emesto Geisel a Sua Mafestade o Rei 
Khaled Bin Abdul Adz, Rei da Arabia Saudita, 
em 26 de mar~o de 1975 

Profundamente consternado com a tr6gica morte de 
Suo Majestade o Rei Fai~al, fa~o chegar a Vossa Ma
jestade, em nome do povo brasileiro e no meu pr6prio, 
a expressiio de minha maior tristeza. Que Deus receba 
Sua Majestade no Sua miseric6rdia. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vassa Mil-' 
jestade os sentimentos de minho mais alta conside
ra~iio. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil. 

Do Ministro de Estodo Anredo da Silveira a Sua 
Excelencia o Xeque Mohamed Ibrahim Massaoud, 
Ministro dos Negocios Estrangeiros da Arabia Saudita, 
em 26 de mar~o de 1975 

Estou profundomente chocado em sober do subita mor
te de Sua Mojestade o Rei Fai~al, em condi~oes tao tr6-
gicas. Rogo-lhe oceitar meu mais profunda pesar e 
sincere tristeza. Aproveito a oportunidade para reno
var a Vosso Excelencia as protestos de minho mois 
alta considera~ao. 

Antonio F. Anredo da Silveira, 
Ministro dos Rela~oes Exteriores do Brasil. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

embaixador argentino recebe a gri-cruz: da 
ordem nacional do cruzeiro .do sui 

0 Chanceler brasileiro A:z,eredo do Silveira condecorou, 
em cerimonia realizada no ltamoroty de Brasilia, em 
7 de janeiro de 1975, o Embaixador argentino, Jose 
Mori<l G. Alvarez de Toledo, com a Grii-Cruz do Ordem 
Nacional do Cruzeiro do Sui. 
Ao impor-lhe as insignias, o Ministro Azeredo do Sil
veira ressaltou os altos meritos do agraciodo e os 
relevantes servi~os que prestou 6 ca'usa do oproxima
~oo entre o Brasil e a Argentino. 
Convicto de que brasileiros e argentinas devem atuar 
"em urn contexto de coopero~iio eficaz, solid6ria e 
pragmatico", o Ministro de Estado afirmou ser este 
pensamento "urn dos pilores basicos de uma posi~iio 
que inclui o quodro do America latina - onde ambos 
os poises concentram suo oten~iio preferential e prio
ritaria". A coopero~iio entre as duos Na~oes, - disse 
o Chanceler - "niio se opresento como uma opciio, 
mas como urn imperative de nossas Histories e Geo
grafias". · 

aproveitamento do potencial hidreletrico do 
rio uruguai 

Em cerimonia reolizado no Palacio ltomaraty de Bra
silia, em 14 de janeiro de 1975, a ELETROBRAS apre
sentou aos Ministros de Estodo das Relocoes Exteriores 
e de Minas e Energio os resultados dos estudos con
juntos, iniciados em maio de 1973, com a empresa 
estatal argentina Agua y Energla Eh!ctrica objeti
vando o aproveitomento do potencial hidrei!Hrico do 
rio Uruguai, no seu trecho fronteiri~o entre o Brasil 
e a Argentina. 0 primeiro Convenio foi assinado em 
marco de 1972, com aprova~iio dos respectivos gover
nos. Na epoca, urn cons6rcio de empresas brasileiras 
e argentinas comprometeu-se a realizer trobalhos de 
hidrologio, topografia e geologia; elaboror anteproje
tos sabre navega~iio, irrigo~oo e area dos reservato
rios; e efetuar analises economico-energeticas e de 
custos de constru~iio no rio Uruguai. 
A coleta de dodos, as pesquisas e os trabalhos de 
campo e escritorio, reolizados num trecho de 700 qui
lometros do rio, levaram os tecnicos a examiner 22 
Jocais passlveis de barramento no ria, para selecionar 
urn sistema com tres aproveitomentos, de maneira a 
se utilizar a quase totalidade do queda de 129 metros. 
0 sistema de centrais hidreletricas possibilitara a ins
tala~oo de cerca de S milhoes de KW de potencia 
geradora, oproximadamente urn ter~o da energia pro
duzida no Brasil. 0 custo total das obras esta 
estimado em 1 bilhiio 826 milhoes de dolores. 
A primeira central hidreletrica a ser construlda - de 
interesse prioritario - sera Garabi, junto a localidade 
de Garruchos, com aproveitamento do desnfvel de 38 

metros, entre o reservat6rio de Sao Pedro e o trecho 
supenor do rio, e a potencia final de 1 milhao e 800 
mil KW - energia essa que sera dividida equitativa
mente entre os dais poises. Sua constru~oo preve urn 
investimPnto de 586 milhoes de dolores, em prazo de 
seis anos. Compreender6 urn conjunto de barragem, 
central hidreletrica, reservat6rio e subesta~oes eleva
doras. 
A Central de Sao Pedro, mais a jusante do trecho, 
permitir6 a instala~iio de 745 mil KW de potentia, 
a urn custo estimado de 510 milhoes de dolores. Si
tuada em regiao plana, utilizara umo queda de 15 
metros. 0 reservatorio, incluindo canol e represa, for
mora umo extenso via, ligondo os rios lbicur e Jacuf. 
Permitira navegaciio interior, do estuario do Prato a 
Porto Alegre, oferecendo condicoes para escoamento 
de produ~iio do regiao oos centros de consumo e ex
porta~ao. 
A usina de koncador-Panambi, nos imedia~oes de Porto 
lucena, podera ter uma potencia instalada de 2 mi
lhoes e 700 mil KW, o dobra do hidreletrica de Jupia. 
0 custo do obra sera de 730 milhoes de dolores, e o 
desnivel a ser utilizado, de 70 metros. 
A utiliza~ao do energia disponlvel no trecho do rio 
Uruguai representara urn substancial incremento aos • 
sistemas eletricos dos dais Poises. 
0 desenvolvimento atual do tecnologia possibilita o 
aproveitamento de potenciais energeticos, muito dis
tantes dos grandes mercodos consumidores. Beneflcios 
de obros como as do rio Uruguai viio muito alem do 
obtencoo de energia adicional. Com o estabelecimento 
de grandes vias navegaveis, regulorizacoo de vazoes 
e prote~oo contra enchentes, facilitam os trabalhos 
de irrigaciio essenciais 6 economia agricola e fortale
cem toda uma infra-estrutura regionat, atuando como 
agentes multiplicadores e p61os de desenvolvimento. 

brasil participa de feira no canada 

Dispondo do maior pavilhoo, com 6rea de 300 metros 
quadrados, o Brasil participou em Toronto, Canada, 
em fevereiro de 1975, do Canadian Hardware Show, 
feira especiali:r:ada no setor de ferramentas e artigos 
esportivos. 
A feiro foi visitada por mais de SO mil compradores, 
e a representacoo brasileira contou com cerca de 40 
firmas exportadoras, prevendo-se a curta prazo, vendas 
superiores a 3 milhoes de dolores. 

primeiro embaixador brasileiro na guin8-bisscnt. 
entrega de c:redenc:iais 

Realizou-se em Bissau, a 3 de fevereiro de 1975, a 
cerimonia ·de entrega de credenciais do primeiro Em-
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baixodor Extroordinario e Plenipotenciorio do Brasil 
junto a Guine.Bissau, Jooyrton Martins Cahu. 
0 Presidente do Conselho de Estado, Luiz Cabral, em 
seu discursa de recep~oo, expressou sua sotisfa~oo 
em receber o primeiro representante brosileiro em seu 
Pols, e ressoltou a importlincio do inicio de rela~oes 
diplomaticas entre OS dois Poises, dodos OS varios pon
tos comuns hist6ricos e tulturais, e o potencialidade 
de intercombio comercial e cultural. 
Ofereceu, oinda, todo suo colaboro~iio, do Conselho 
de Estado e do Conselho de Comissarios oo novo Em
baixador, para que a missao brosileira seia "coroada 
pela consolida<;Cio e pelo desenvolvimento do omizade 
e compreensoo entre os dois Povos e as dois Governos, 
no servi~o do liberdade e do progresso do Humanida
de". 

exposi~ao brasileira em madri. literatura de 
tordel 

lnaugurou-se, em 14 de fevereiro de 1975, no Goleria 
AELE - uma das mais dinomicas e prestigiadas de 
Modri, dedicoda exclusivamente a divulga<;iio do arte 
latino-americana - uma exposi~oo intitulada "Grave
dares Populares do Nordeste Brasileiro". 
A mostra, composta de 108 xilogrovuros ilustrativos 
de nosso literature de cordel, foi organizada em co
labora~iio com a Emboixada do Brasil, por iniciotiva 
do Galeria Ranulpho do Recife. Alem de uma sele<;Ci:~ 
de capos de livrinhos de cordel, de autores ononimos, 
e de duos Vias Socros de Mestre Noza, com 15 gro
vuras coda uma, a exposi<;iio inclui trobalhos dos or-

• tistas J. Borges, Dilo, Expedite e Costa Leite. 

inicio de relasies entre brasil e angola 

0 Presidente Ernesto Geisel recebeu telegroma do Alto 
Comissario, Cohlgio Presidential e demais membros do 
Governo de Transi<;iio de Angola, agrodecendo a pre
sen<;o d& Representontes brasileiros no cerimonia de 
instala<;iio doquele Governo, em 31 de ioneiro, e for
mulando votos de proflcuas rela<;iies de amizade e 
coopero<;iio entre os dois Poises. 
0 Governo de Tronsi<;iio, chefiado por urn Cohlgio Pre
sidential, composto de representantes dos trlls movi
mentos de liberta<;iio que negociaram com o Governo 
portugues o reconhecimento do independentia de An
gola,· perdurara ate 11 de novembro quando, nos ter
mos do Acordo de Penina, se dora a completa inde
pendencio angalono. 

brasil tercl representantc em luanda 

0 Ministro das Relo<;i>es Exteriores, Antonio F. Azeredo 
do Silveira, comunicou ao Govemo de Tronsi~oo de 
Angola em 26 de fevereiro de 1975, por carta de Go
binete, a decisoo do Brasil de designor Representonte 
Especial em luanda. 
A corta foi entregue oo Govemo de Transi~ao de 
Angola pelo Ministro Helio Antonio Scarabotolo, emis
s6rio brasileiro, tendo a designa~ao do Representonte 
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Especial sido precedido de consultos a todos os Mo
vimentos que compoem o Governo de Tronsi~ao (FNLA, 
MPLA e UNITA) e de entendimentos com o Alto Co
missario e outros Membros de destoque no dire~ao 
do Pais. 
0 Representante Especial do Brasil sera o Ministro 
Ovldio de Andrade Melo, otuol Consui-Geral em lon
dres. 

I sem1nano international em salz:burg sobre 
investimentos no brasil 

Em almo<;o realizado em 26 de fevereiro de 1975, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, com a presen~o do 
Ministro-Chefe do Secretaria de Planejamento do Pre
sidencia do Republica, dos Ministros do Fazenda, do 
Agriculture, do Industria e do Comercio, das Minas 
e Energia, o Chanceler Azeredo do Silveira a~unciou 
oficialmente a reoliza~oo em Salzburg, Austna, em 
26 e 27 de maio de 1975, do I Seminario lnternacional 
sabre lnvestimentas no Brasil. 
0 encontro, patracinado pela Associa<;ao National dos 
Fabricantes de Veiculos Automotores - ANFAVEA -
conta com o apoio do Governo federal e tera a pre
sen~a de empresarios brasileiros e estrangeiros, entre 
diretores de empresas e conglomerados finonceiros do 
Europa, Estados Unidos, Japao e Oriente Media e re
presentantes de companhias com sede no Brasil. Por
ticiparao tambem do Semin6rio os Ministros Reis Vella
so, Simonsen, Paulinelli, a Secret6rio-Geral do Minis
feria do Industria e do Comercio e os Presidentes do 
Banco Central e do Banco do Brasil . 

visita de missiio comerc:ial japonesa ao brmil 

Visitou o Brasil, em mar~o de 1975, uma Missao Co
mercia! japonesa, chefiada por Eimei Yamashita, ex
Vice-Ministro do Comercio lnternacional e Industria do 
Jopcio, e integrada por 35 empresarios representontes 
de organiza~oes comerciais e industriais japoneses. 
0 obietivo prioritario do Missiio foi o de promover 
a diversifica<;iio das exporta~oes brasileiras para o 
Japiio, com enfase especial ao setar de monufoturodos 
e produtos olimenticios industriolizodos. 
A Misscio monteve contotos com outoridades gover
namentois dos Ministerios dos Rela<;oes Exteriores, In· 
dustria e Comercio, Agriculture, Minos e Energia e 
Secretorio do Planejamento. 

_ Em seu programa de visitos aos clrculos industriois 
e comerciais brosileiros, esteve nos Estados do Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Para, Pernambuco e Rio Grande 
do Sui com a finolidode de informor o empresoriado 
notional das principais coracterlsticos do mercodo jo
pon~s de consumo. 

•• intemaciollal da meller 

A Orgonizo~oo dos No<;Oes Unidas e a Orgonizo~oo dos 
Estodos Americonos proclamoram 1975 o Ano lnttr· 
nocionol do Mulher, conclamondo os Estados-Membros 
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o se et. -.enhorem, nesse periodo, numo o~oo intensi
ficodo po• ,: conferir a mulher a plena igualdode, em 
todos os compos e a porticipo~oo iguolitario no pro
mo~oo do desenvolvimento economico e do paz. 
0 item mois importante do Agenda do Ano Interna
tional do Mulher e uma Conferencio que se realizara 
no Cidade do Mexico, de 19 de junho a 2 de julho 
de 1975. 
Como membra eleito do Comite Consultivo do Confe
rencia, estobelecido durante a ultima Assembleia Geral 
do ONU, o Brasil devera envior umo delega~oo ao 
Mexico. Nesse sentido, vem-se reunindo, por convo
ca~iio do Ministerio dos Rela~oes Exteriores, um Grupo 
de Trabalho lnterministerial, de que porticipam a Se
cretario de Planejamento do Presidencio do Republica 

e os Ministerios do Justi~o, Educa~iio, Previdencia So
cial e Trabalho, com vistas a elabora~iio do progro
ma~iio do Ano lnternocional no Brasil e das diretrizes 
para a atua~iio do delego~iio brasileira no Conferencia. 

presidente romeno visitara o brasil 

A convite do Presidente Ernesto Geisel, o Presidente 
do Republica Socialista do Romenia, Nicolae Ceausescu, 
visitara o Brasil no periodo de 4 a 6 de junho pro
ximo. 0 Presidente romeno vir6 acompanhodo de sua 
mulher, Elena Ceausescu. 
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indica 

sintese 

presidente reafirma ao congresso o pragmatismo responsavel 
do mensogem presidenciol no instolo~ao do oitavo legislatura em 1.0 de mor~o de 1975 

o america latina e a nova lei de comercio dos eua 
o comunicado do itomoroty de 10 de janeiro de 1975 

a carto de perez 

o resposta de geisel 

o pronunciamento do representonte brasileiro no conselho permonente da oea 

itamaraty e unb unidos no forma~ao de recursos humanos 

5 

7 

13 
14 
15 
16 

discvrso de azeredo da silveira na assinatura do termo aditivo ao convinio itamaraty/unb 19 

coopera~ao objetiva e sincera em itaipu 
discursos de ozeredo do silveiro e do chanceler paraguaio sapena pastor, por ocas1ao da assina
tura de acordos sabre itaipu e do troca de notas para estudo do aproveitomento energ6tico do alto 
parana, em 8 de janeiro de 1975 23 

potencial do rio uruguai como fator de progresso 
discursos dos ministros ozeredo do silveiro e shigeaki ueki, par ocasiaa do entrega, pelo presidente 
da eletrobr6s, do relatorio sobre o estudo do aproveitJmento do rio uruguai e seu afluente pipiri-
gua~u, entre brasil e argentina, em 14 de janeiro de 1975 27 

ferro e carvao, mais trocas com a pol6nia 
discursos de azeredo do silveira · e do vice-ministro do comercio exterior e do navega~iio do polania, 
ryszard strzelecki, na assinatura do protocolo de inten~oes entre brasil e polOnia, em 16 de janeiro 
de 1974 31 
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salzburg, primeiro seminorio sobre investimentos no brasil 
discurso de ozeredo do silveira,. em brasilia, no lan~amento do seminorio internacionol sabre in-
vestimentos no brasil, em 26 de fevereiro de 1975 33 

a politico externa do governo geisel 
aula-de-mestre proferida por azeredo do silveira no foculdade de direito da universidade fedarol 
de pernambuco, em 4 de mar~o de 1974 37 

trigo uruguoio para mercado brasileiro 
discurso de azeredo do silveira no assinoturo de acordo sabre trigo com o uruguoi, em 7 de mar~o 
de 1975 45 

convenios com a uit aperfei~oam telecomunica~oes 
discurso de azeredo do silveira na assinoturo de convenios com a uniiio international de teleco-
munico~oes, em 10 de mor<;o de 1975 47 

a~oo diplomotica impede polui~oo do otlontico 
comunicodos do itamaraty de 21, 22 e 23 de mor<;o de 1975 49 

brasil condeno discrimina~oo racial 
discursos de azeredo do silveira e do presidente do cdmaro dos deputodos, celia borjo, no comc-
moro<;iio do dia international para a elimina~iio do discrimino<;iio racial, em 21 de mar<;o de 1975 51 

pragmatismo do itamaroty tambem no informa~oo 
discurso de ozeredo do silveiro no assinotura do convenio mre/secretaria de planejamento do pre-
sidencia do republica, em 24 de mor<;o de 1975 55 

franqueza e determina~oo nos negocio~oes com os sovieticos 
discurso de azeredo do silveiro no ossinotura do ocordo sabre fornecimento de moquinorio e equipo
mento sovietico oo brasil e de produtos brosileiros ·a urss; e do oto final do IV reuniao do comis-
sao-mista brasil-urss, em 24 de mar<;o de 1975 57 

a visita do chanceler do coveite ao brasil 
declora<;iio conjunfa, assinodo em 25 de mor<;o de 1975 

rela~oes diplomat icas 
concessoo de agrement 

inle=-cambio cultural 
compositores e musicos brasileiros no rfa 

grovura brasileira em paris 

rela~oes comerciais 
comissoes-mistas reunem-se em brasilia 

brasil-polonio 

brasil-bulgaria 

brasil-tcheco-eslov6quio 
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